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Õigusloomega seotud teksti muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse muudetud 
tekst paksus kaldkirjas. Kui Euroopa Parlament soovib muutmisakti 
puhul muuta olemasolevat sätet, mida komisjoni ettepanekus ei 
muudeta, märgistatakse muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas.
Välja jäetav tekstiosa tähistatakse sümboliga [...]. Tavalises 
kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele abiks 
lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti osi, mille 
kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks (nt 
ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega kehtestatakse ühise 
põllumajanduspoliitika raames põllumajandustootjate suhtes kohaldatavate 
otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks
(KOM(2008)0306 – C6-0240/2008 – 2008/0103(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2008)0306);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikleid 36 ja 37 ja artikli 299 lõiget 2, mille alusel 
nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0240/2008);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni raportit ja eelarvekomisjoni 
ning keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni arvamusi (A6-0000/2008),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides EÜ asutamislepingu 
artikli 250 lõiget 2;

3. palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi 
poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4. palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb 
komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6)Säästva põllumajanduse soodustamiseks 
kavandatud vahendite ja maaelu 
arendamiseks kavandatud vahendite vahel 
parema tasakaalu saavutamiseks kehtestati 
määrusega (EÜ) nr 1782/2003 otsetoetuste 

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

nr 1782/2003 otsetoetuste kohustuslik 
vähendamine („toetuste 
ümbersuunamine”). See süsteem tuleks 
säilitada ühtlasel tasemel, nagu ka 
vabastus süsteemi kohaldamisest kuni 
5 000 euroste maksete suhtes.

Or. fr

Selgitus

Cet amendement reprend la disposition figurant dans la résolution du PE du 12 mars 2008 
qui a été adoptée à une très large majorité.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Määrusega (EÜ) nr 1782/2003 
kehtestatud toetuste ümbersuunamise 
mehhanismi abil saavutatavaid sääste 
kasutatakse maaelu arengu poliitika 
meetmete rahastamiseks. Kõnealuse 
määruse vastuvõtmisest alates on 
põllumajandussektor seisnud silmitsi 
mitmete uute ja keeruliste väljakutsetega, 
nagu näiteks kliimamuutused, bioenergia 
kasvav tähtsus ning ka vajadus parema 
veemajanduse ja tõhusama bioloogilise 
mitmekesisuse kaitse järele. Euroopa 
Ühendust kui Kyoto protokolli osalist on 
kliimamuutuste küsimusi silmas pidades 
kutsutud üles oma poliitikaid kohandama. 
Veel enam, võttes arvesse veepuuduse ja 
põudadega seoses esinenud tõsiseid 
probleeme, tuleks jätkuvalt tegeleda 
veemajanduse küsimustega. Bioloogilise 
mitmekesisuse kaitsmine on suur 
väljakutse ja kuigi selles vallas on tehtud 
olulisi edusamme, nõuab Euroopa 
Ühenduse bioloogilise mitmekesisuse 
eesmärgi saavutamine 2010. aastaks 
lisapingutusi. Ühendus tunnistab vajadust 

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

lahendada need uued probleemid oma 
poliitikate raames. Põllumajanduse 
valdkonnas on nõukogu 20. septembri 
2005. aasta määruse (EÜ) nr 1698/2005 
(Maaelu Arengu Euroopa 
Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate 
maaelu arengu toetuste kohta) kohaselt 
vastuvõetud maaelu arengu programmid 
asjakohane vahend kõnealuste väljakutsete 
lahendamiseks. Selleks et liikmesriigid 
saaksid oma maaelu arengu programme 
vastavalt muuta, ilma et neil oleks vaja 
vähendada praeguseid maaelu arengu 
meetmeid teistes valdkondades, tuleks 
eraldada täiendavaid vahendeid. 
Ajavahemikuks 2007–2013 ettenähtud 
finantsperspektiivid ei võimalda aga 
kahjuks rahaliste vahendite eraldamist 
ühenduse maaelu arengu poliitika 
tugevdamiseks vajalikul määral. Neid 
asjaolusid arvestades on asjakohane 
koondada osa vajalikest rahalistest 
vahenditest, suurendades järk-järgult 
otsetoetuste vähendamist toetuste 
ümbersuunamise kaudu. 

Or. fr

Selgitus

Le texte de ce considérant reprend en très grande partie celui de plusieurs considérants à la 
proposition de la Commission relative au développement rural. Il ne faut pas oublier que, par 
rapport à la proposition initiale de la Commission sur les perspectives financières, on a opéré 
une coupe de plus de 8 milliards au moment de la fixation des perspectives financières de 
2007-2013, alors que le Parlement avait souligné le risque d'une telle réduction.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Põllumajandustootjate vahelist otsese 
sissetulekutoetuse jaotamist iseloomustab 
asjaolu, et suur osa toetustest läheb üsna 

(8) Põllumajandustootjate vahelist otsese 
sissetulekutoetuse jaotamist iseloomustab 
asjaolu, et suur osa toetustest läheb üsna 
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vähestele suurtele toetusesaajatele. On 
selge, et suuremad toetusesaajad ei vaja 
samal tasemel kogutoetust selleks, et 
sissetulekutoetus täidaks tõhusalt oma 
eesmärki. Lisaks võimaldab suuremate 
toetusesaajate kohanemisvõime neil 
madalama kogutoetuse tasemega lihtsamalt 
tegutseda. Seega näib õiglane arvata, et 
suurt toetust saavad põllumajandustootjad 
võiksid anda erilise panuse uute 
väljakutsete lahendamisele suunatud 
maaelu arengu meetmete rahastamisse. 
Seetõttu on otstarbekas kehtestada 
kõrgeimate maksete vähendamist 
suurendav mehhanism, millest saadavat 
tulu tuleks kasutada ka maaelu arenguga 
seonduvate uute väljakutsetega 
toimetulekuks. Kõnealuse mehhanismi 
proportsionaalsuse tagamiseks peaksid 
täiendavad vähendused suurenema järk-
järgult vastavalt asjaomaste maksete 
suurusele.

vähestele suurtele toetusesaajatele. On 
selge, et suuremad toetusesaajad ei vaja 
samal tasemel kogutoetust selleks, et 
sissetulekutoetus täidaks tõhusalt oma 
eesmärki. Lisaks võimaldab suuremate 
toetusesaajate kohanemisvõime neil 
madalama kogutoetuse tasemega lihtsamalt 
tegutseda. Seega näib õiglane arvata, et 
suurt toetust saavad põllumajandustootjad 
võiksid anda erilise panuse peamiselt uute 
väljakutsete lahendamisele suunatud 
maaelu arengu meetmete rahastamisse. 
Seetõttu on otstarbekas kehtestada 
kõrgeimate maksete vähendamist 
suurendav mehhanism, millest saadavat 
tulu tuleks kasutada ka maaelu arenguga 
seonduvate uute väljakutsetega 
toimetulekuks. Kõnealuse mehhanismi 
proportsionaalsuse tagamiseks peaksid 
täiendavad vähendused suurenema järk-
järgult vastavalt asjaomaste maksete 
suurusele. Õigluse huvides tuleb samuti 
kehtestada toodetega seotud toetuste 
suuruse ülemmäär. Kõnesolevat 
ülemmäära peaks siiski olema võimalik 
varieerida vastavalt kasutatava tööjõu 
hulgale.

Or. fr

Selgitus

Il convient à la fois de faire en sorte que les gros bénéficiaires contribuent plus que les petits 
mais aussi de fixer une limite maximale aux aides publqiues accordée à une exploitation. Il 
convient toutefois de tenir compte de la main d'oeuvre employée pour fixer un tel plafond. 

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Määruses (EÜ) nr 1782/2003
sätestatud ümbersuunamisega seotud 5 %

(11) Käesolevas määruses sätestatud 
ümbersuunamisega seotud vähendamise 



PR\727224ET.doc 9/87 PE407.775v01-00

ET

vähendamise kohaldamisest tulenevad 
summad tuleks jaotada liikmesriikide vahel 
objektiivsete kriteeriumide kohaselt. On 
siiski asjakohane sätestada, et teatav osa 
summadest jääks liikmesriikidesse, kus 
need on tekkinud. Võttes arvesse rukki 
sekkumiskokkuostu kaotamisest tulenevaid 
struktuurimuudatusi, on asjakohane näha 
teatavate rukkitootmispiirkondade jaoks 
ette erimeetmed, mida osaliselt 
rahastatakse ümbersuunamisest tekkinud 
summadest. Ümbersuunamisega seoses 
kohaldatavatest täiendavatest 
vähendustest tulenevad summad tuleks aga 
anda nende liikmesriikide käsutusse, kus 
need on tekkinud. 

kohaldamisest tulenevad summad tuleks 
jaotada liikmesriikide vahel objektiivsete 
kriteeriumide kohaselt. On siiski 
asjakohane sätestada, et teatav osa 
summadest jääks liikmesriikidesse, kus 
need on tekkinud. Võttes arvesse rukki 
sekkumiskokkuostu kaotamisest tulenevaid 
struktuurimuudatusi, on asjakohane näha 
teatavate rukkitootmispiirkondade jaoks 
ette erimeetmed, mida osaliselt 
rahastatakse ümbersuunamisest tekkinud 
summadest. Abi ülemmäära 
kohaldamisest tulenevad summad tuleks 
aga anda nende liikmesriikide käsutusse, 
kus need on tekkinud. 

Or. fr

Selgitus

Si la modulation, qui concerne tous les Etats membres, doit avoir également une fonction 
redistributive, il convient toutefois que les montants qui résultent du plafonnement des aides, 
qui ne concerne que quelques Etats membres, soient affectées dans l'Etat même où l'on a 
opéré ce plafonnement. 

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Uute liikmesriikide
põllumajandustootjad saavad otsetoetusi 
vastavalt järkjärgulise kohaldamise 
mehhanismile. Selleks et saavutada õige 
tasakaal säästva põllumajanduse 
soodustamiseks ja maaelu arendamiseks 
kavandatud vahendite vahel, ei tohiks 
toetuste ümbersuunamise süsteemi 
kohaldada uute liikmesriikide 
põllumajandustootjate suhtes enne, kui 
kõnealustele liikmesriikidele antavate 
otsetoetuste tase on võrdne teiste 
liikmesriikide tasemega.

välja jäetud
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Or. fr

Selgitus

Cet amendement est lié à ceux relatifs aux articles 7 et 10. En effet, les dispositions proposées 
par la Commission en ce qui concerne la modulation dans les nouveaux Etats membres n’ont 
de sens, durant la période transitoire, que si les propositions de la Commission relatives aux 
montants de la modulation à appliquer dans le reste de l’UE ne sont pas modifiées.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Toetuste ümbersuunamine ei tohiks 
uute liikmesriikide põllumajandustootjale 
makstavaid netosummasid vähendada 
allapoole summadest, mis makstakse teiste 
liikmesriikide võrdväärsetele 
põllumajandustootjatele. Kui toetuste 
ümbersuunamist hakatakse kohaldama 
uute liikmesriikide põllumajandustootjate 
suhtes, peaks vähendamise määr seetõttu 
piirduma erinevusega järkjärgulise 
kohaldamise kava kohase taseme ja teiste 
liikmesriikide ümbersuunamise 
kohaldamise järgse taseme vahel. Lisaks ei 
tohiks enam maksta täiendavaid riiklikke 
otsetoetusi uute liikmesriikide 
põllumajandustootjatele, kelle suhtes 
kohaldatakse toetuste ümbersuunamist, et 
nende toetusetase ei ületaks teiste 
liikmesriikide oma.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Cet amendement est également lié à ceux relatifs aux articles 7 et 10 
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 a(uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Väikeste summade haldamine on 
liikmesriikide pädevate asutuste jaoks 
koormav ülesanne. Toetuskavades ei tehta
vahet väikesi summasid ja suuremaid 
toetusi saavate põllumajandustootjate 
vahel; abikõlblikkuse tingimused ning 
haldust ja järelevalvet käsitlevad sätted on 
samad. Vabatahtliku lihtsustatud 
toetuskava loomine 
põllumajandustootjatele, kes saavad kuni 
500 euroseid toetusi, võimaldaks seda 
probleemi vältida, sest sellega nähakse 
kavas osalevatele põllumajandustootjatele
ette üksainus kindlasummaline toetus iga 
kahe aasta tagant. Suuremat toetust 
saavad põllumajandustootjad võiksid 
süsteemis osaleda tingimusel, et nad on 
nõus saama väiksemat kindlasummalist 
toetust.

Or. fr

Selgitus

Un versement forfaitaire tous les ans est de nature à réduire fortement les dépenses 
administratives et à apporter une simplification au système.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Väikeste summade haldamine on 
liikmesriikide pädevate asutuste jaoks 
koormav ülesanne. Ülemäärase 
halduskoormuse vältimiseks on 
liikmesriikidel asjakohane hoiduda 

välja jäetud
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otsetoetuste maksmisest juhul, kui makse 
oleks madalam kui ühenduse keskmine 
toetus ühe hektari kohta või kui toetust 
taotleva põllumajandusettevõtte 
toetuskõlblik pindala on alla ühe hektari. 
Liikmesriikide suhtes, kelle 
põllumajandusettevõtete struktuur erineb 
märkimisväärselt ühenduse keskmisest, 
tuleks ette näha erisätted. Liikmesriikidele 
tuleks anda õigus otsustada, millist neist 
kahest kriteeriumist rakendada, võttes 
arvesse oma riigi 
põllumajandusstruktuuri omapära. Kuna 
nn maata põllumajandustootjatele anti 
eritoetusõigused, ei oleks hektaritel 
põhineva ülemmäära kohaldamine tõhus. 
Kõnealuste põllumajandustootjate toetus 
peaks seega olema minimaalne ja 
põhinema keskmisel toetussummal. 

Or. fr

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Ühenduse toetuskavadega ettenähtud 
toetusi peaksid riigi pädevad ametiasutused 
maksma toetusesaajale ettenähtud 
ajavahemike jooksul tervikuna, kui 
käesoleva määrusega ettenähtud 
vähendustest ei tulene teisiti. Selleks et 
muuta otsemaksete haldamine 
paindlikumaks, tuleks liikmesriikidel 
lubada otsetoetusi maksta aastas kahes 
osas.

(21) Ühenduse toetuskavadega ettenähtud 
toetusi peaksid riigi pädevad ametiasutused 
maksma toetusesaajale ettenähtud 
ajavahemike jooksul tervikuna, kui 
käesoleva määrusega ettenähtud 
vähendustest ei tulene teisiti. Selleks et 
muuta otsemaksete haldamine 
paindlikumaks, tuleks liikmesriikidel 
lubada otsetoetusi maksta aastas kahes 
osas, et lisada turukursiga intressimaksed 
hilinemise korral.

Or. en

Selgitus

Experiences in recent calendar year have showed delay in payments. Farmers should at least 
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receive compensation if payments are delayed.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Ühise põllumajanduspoliitika 
eesmärkide saavutamiseks tuleks ühiseid 
toetuskavu vajaduse korral lühikese aja 
jooksul kohandada vastavalt 
arengusuundumustele. Toetusesaajad ei saa 
seepärast olla kindlad selles, et toetuse 
andmise tingimused püsivad muutumatuna 
ning peaksid olema valmis kavade 
võimalikuks läbivaatamiseks majanduse 
arenguid või eelarveseisundit silmas 
pidades.

(23) Ühise põllumajanduspoliitika 
eesmärkide saavutamiseks tuleks ühiseid 
toetuskavu kohandada vastavalt 
arengusuundumustele. Toetusesaajad ei saa 
seepärast olla kindlad selles, et toetuse 
andmise tingimused püsivad muutumatuna 
ning peaksid olema valmis kavade 
võimalikuks läbivaatamiseks majanduse 
arenguid või eelarveseisundit silmas 
pidades.

Or. fr

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Määrusega (EÜ) nr 1782/2003 
kehtestati ühtne otsemaksete kava, millega 
erinevad olemasolevad toetusmehhanismid
koondati ühtseks tootmisega sidumata 
otsetoetuste kavaks. Ühtse otsemaksete 
kava kohaldamisega saadud kogemused 
näitavad, et selle teatavaid aspekte saab nii 
põllumajandustootjate kui ka ametiasutuste 
huvides lihtsustada. Võttes arvesse, et 
ühtset otsemaksete kava on vahepeal 
hakatud rakendama kõikides 
liikmesriikides, kes seda pidid tegema, on 
mitmed kava esialgse rakendamisega 
seotud sätted aegunud ja neid tuleks seega 
kohandada. Sellega seoses on teatavatel 

(24) Määrusega (EÜ) nr 1782/2003 
kehtestati ühtne otsemaksete kava, millega 
erinevad olemasolevad toetusmehhanismid 
koondati ühtseks tootmisega sidumata 
otsetoetuste kavaks. Ühtse otsemaksete 
kava kohaldamisega saadud kogemused 
näitavad, et selle teatavaid aspekte saab nii 
põllumajandustootjate kui ka ametiasutuste 
huvides lihtsustada. Võttes arvesse, et 
ühtset otsemaksete kava on vahepeal 
hakatud rakendama kõikides 
liikmesriikides, kes seda pidid tegema, on 
mitmed kava esialgse rakendamisega 
seotud sätted aegunud ja neid tuleks seega 
kohandada. Sellega seoses on teatavatel 



PE407.775v01-00 14/87 PR\727224ET.doc

ET

juhtudel tuvastatud toetusõiguste 
märkimisväärne alakasutamine. Sellise 
olukorra vältimiseks ja arvestades, et 
põllumajandustootjad on juba kursis 
ühtse otsemaksete kava toimimisega,
tuleks kasutamata toetusõiguste riiklikku 
reservi tagasikandmiseks esialgselt 
kehtestatud ajavahemikku vähendada
kahe aastani.

juhtudel tuvastatud toetusõiguste 
märkimisväärne alakasutamine. Sellise 
olukorra vältimiseks tuleks kasutamata 
toetusõiguste riiklikku reservi 
tagasikandmiseks ettenähtud 
ajavahemikuks kehtestada kolm aastat.

Or. fr

Selgitus

Le délai de deux ans est trop court, il convient de revenir à la période de trois ans prévue 
dans le règlement 1782/2003.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Ühtse otsemaksete kava 
põhielemendid tuleks säilitada. Eelkõige 
peaks riiklike ülemmäärade kehtestamine 
tagama, et toetuste ja toetusõiguste 
kogutase ei ületaks jooksvaid 
eelarvepiiranguid. Liikmesriigid peaksid 
rakendama ka riiklikku reservi, mida saab 
kasutada selleks, et hõlbustada uutel 
põllumajandustootjatel toetuskavas 
osalemist või võtta arvesse teatavate 
piirkondade erivajadusi. Tuleks kehtestada 
toetusõiguste üleandmise ja kasutamise 
eeskirjad, et vältida spekulatiivseid 
üleandmisi ja toetusõiguste kumuleerumist 
ilma vastava põllumajandusliku aluseta. 

(25) Ühtse otsemaksete kava 
põhielemendid tuleks säilitada. Eelkõige 
peaks riiklike ülemmäärade kehtestamine 
tagama, et toetuste ja toetusõiguste 
kogutase ei ületaks jooksvaid 
eelarvepiiranguid. Kui liikmesriigis ilmneb 
mõne eelarveaasta lõpus, et on erinevus 
tegelikult kasutatud summade ja riikliku 
ülemmäära vahel, jäetakse see riiklikku 
reservi. Liikmesriigid peaksid rakendama 
kõnealust riiklikku reservi, mida saab 
kasutada selleks, et hõlbustada uutel 
põllumajandustootjatel, noortel, 
pereettevõtetel ja esmatähtsatel 
põllumajandusettevõtjatel toetuskavas 
osalemist või võtta arvesse teatavate 
piirkondade erivajadusi. Tuleks kehtestada 
toetusõiguste üleandmise ja kasutamise 
eeskirjad, et vältida spekulatiivseid 
üleandmisi ja toetusõiguste kumuleerumist 
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ilma vastava põllumajandusliku aluseta. 

Or. fr

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Pärast eelnevalt tootmisega seotud 
turutoetuse integreerimist ühtsesse 
otsemaksete kavva hakkas ajaloolise 
mudeli rakendamise valinud 
liikmesriikides toetusõiguste väärtus 
põhinema varasemal individuaalsel 
toetustasemel. Mida rohkem aastaid 
möödub ühtse otsemaksete kava 
kehtestamisest ja võttes arvesse järgnevat 
täiendavate sektorite kavaga liitumist, seda 
keerulisem on põhjendada üksnes 
varasemal toetusel põhinevate 
individuaalsete toetustasemete 
märkimisväärsete erinevuste õiguspärasust. 
Seepärast peaks ajaloolise mudeli 
rakendamise valinud liikmesriikidel olema 
teatavatel tingimustel lubatud eraldatud 
toetusõigused läbi vaadata, et ühtlustada 
nende ühikuväärtust, järgides samas 
ühenduse õiguse üldpõhimõtteid ja ühise 
põllumajanduspoliitika eesmärke. Sellega 
seoses võivad liikmesriigid ühtsemaid 
väärtusi kehtestades võtta arvesse 
geograafiliste piirkondade eripära. 
Toetusõiguste tasakaalustamine peaks 
leidma aset piisava üleminekuperioodiga ja 
vähenduste piiratud ulatusega, et 
põllumajandustootjad saaksid muutuva 
toetustasemega paremini kohaneda.

(28) Pärast eelnevalt tootmisega seotud 
turutoetuse integreerimist ühtsesse 
otsemaksete kavva hakkas ajaloolise 
mudeli rakendamise valinud 
liikmesriikides toetusõiguste väärtus 
põhinema varasemal individuaalsel 
toetustasemel. Mida rohkem aastaid 
möödub ühtse otsemaksete kava 
kehtestamisest ja võttes arvesse järgnevat 
täiendavate sektorite kavaga liitumist, seda 
keerulisem on põhjendada üksnes 
varasemal toetusel põhinevate 
individuaalsete toetustasemete 
märkimisväärsete erinevuste õiguspärasust. 
Seepärast peaks ajaloolise mudeli 
rakendamise valinud liikmesriikidel olema 
teatavatel tingimustel lubatud eraldatud 
toetusõigused läbi vaadata, et ühtlustada 
nende ühikuväärtust, järgides samas 
ühenduse õiguse üldpõhimõtteid ja ühise 
põllumajanduspoliitika eesmärke. Sellega 
seoses võivad liikmesriigid ühtsemaid 
väärtusi kehtestades võtta arvesse 
geograafiliste piirkondade eripära. 
Toetusõiguste tasakaalustamine peaks 
leidma aset piisava üleminekuperioodiga,
iga liikmesriigi valitud tempos ja 
vähenduste piiratud ulatusega, et 
põllumajandustootjad saaksid muutuva 
toetustasemega paremini kohaneda.

Or. fr
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Selgitus

Il convient de laisser plus de flexibilité aux Etats membres.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) 2003. aasta reformi raames oli 
liikmesriikidel võimalus kohaldada ühtset 
otsemaksete kava kas ajaloolist või 
piirkondlikku mudelit rakendades. Sellest 
ajast peale on liikmesriikidel olnud 
võimalik hinnata oma valikute mõju nii 
nende majandusliku kui ka haldusalase 
asjakohasuse osas. Liikmesriikide 
kogemusi arvesse võttes tuleks neile 
seetõttu anda võimalus esialgse valiku 
läbivaatamiseks. Seepärast tuleks lisaks 
toetusõiguste väärtuse tasakaalustamise 
võimalusele lubada ajaloolist mudelit 
kohaldanud liikmesriikidel minna üle 
piirkondlikule mudelile. Lisaks tuleks 
piirkondliku mudeli kohaldamise valinud 
liikmesriikidele anda teatavatel tingimustel 
võimalus oma otsus läbi vaadata, et 
ühtlustada toetusõiguste väärtust vastavalt 
varem kindlaksmääratud etappidele, 
järgides samas ühenduse õiguse 
üldpõhimõtteid ja ühise 
põllumajanduspoliitika eesmärke. Sellised 
muutused peaksid aset leidma piisava 
üleminekuperioodiga ja vähenduste 
piiratud ulatusega, et põllumajandustootjad 
saaksid muutuva toetustasemega paremini 
kohaneda.

(29) 2003. aasta reformi raames oli 
liikmesriikidel võimalus kohaldada ühtset 
otsemaksete kava kas ajaloolist või 
piirkondlikku mudelit rakendades. Sellest 
ajast peale on liikmesriikidel olnud 
võimalik hinnata oma valikute mõju nii 
nende majandusliku kui ka haldusalase 
asjakohasuse osas. Liikmesriikide 
kogemusi arvesse võttes tuleks neile 
seetõttu anda võimalus esialgse valiku 
läbivaatamiseks. Seepärast tuleks lisaks 
toetusõiguste väärtuse tasakaalustamise 
võimalusele lubada ajaloolist mudelit 
kohaldanud liikmesriikidel minna üle 
piirkondlikule mudelile. Lisaks tuleks 
piirkondliku mudeli kohaldamise valinud 
liikmesriikidele anda teatavatel tingimustel 
võimalus oma otsus läbi vaadata, et 
ühtlustada toetusõiguste väärtust vastavalt 
varem kindlaksmääratud etappidele, 
järgides samas ühenduse õiguse 
üldpõhimõtteid ja ühise 
põllumajanduspoliitika eesmärke. Sellised 
muutused peaksid aset leidma piisava 
üleminekuperioodiga, iga liikmesriigi 
valitud tempos ja vähenduste piiratud 
ulatusega, et põllumajandustootjad saaksid 
muutuva toetustasemega paremini 
kohaneda.

Or. fr

Selgitus

Il convient de laisser plus de flexibilité aux Etats membres.
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Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr
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Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Selgitus

Les productions animales et le secteur bovin en particulier connaissent de graves difficultés. 
Il convient dès lors de maintenir le soutien non seulement pour la vache allaitante mais aussi 
pour l'abattage des veaux.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Liikmesriikidel tuleks lubada kasutada 
selgelt määratletud juhtudel kuni 10 % 
ülemmääradest eritoetuse andmiseks. 
Selline toetus peaks liikmesriikidel 
võimaldama käsitleda 

(32) Liikmesriikidel tuleks lubada kasutada 
selgelt määratletud juhtudel kuni 10 % 
ülemmääradest eritoetuse andmiseks. 
Selline toetus peaks liikmesriikidel 
võimaldama käsitleda 
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keskkonnaprobleeme ning edendada 
põllumajandustoodete kvaliteeti ja 
turustamist. Eritoetust peaks võimaldama 
ka piimakvootide järkjärgulise kaotamise 
ja eriti tundlike valdkondade toetuste 
tootmisest lahtisidumise tagajärgede 
leevendamiseks. Arvestades tõhusa 
riskijuhtimise kasvavat olulisust, tuleks 
liikmesriikidele anda võimalus rahaliselt 
toetada põllumajandustootjate saagi 
kindlustusmakseid ja rahastada teatavate 
majanduslike kahjude hüvitamist looma-
või taimehaiguste korral. Ühenduse 
rahvusvaheliste kohustuste täitmist silmas 
pidades peaksid tootmisega seotud 
toetusmeetmeteks kasutatavad vahendid 
olema piiratud asjakohase tasemega. 
Tuleks kehtestada vastavad tingimused 
saagi kindlustamise ning looma- või 
taimehaigustega seotud hüvitise rahalise 
toetamise kohta.

keskkonnaprobleeme ning edendada 
põllumajandustoodete kvaliteeti ja 
turustamist. Eritoetust peaks võimaldama 
ka piimakvootide järkjärgulise kaotamise 
ja eriti tundlike valdkondade toetuste 
tootmisest lahtisidumise tagajärgede 
leevendamiseks. Ühenduse rahvusvaheliste 
kohustuste täitmist silmas pidades peaksid 
tootmisega seotud toetusmeetmeteks 
kasutatavad vahendid olema piiratud 
asjakohase tasemega. 

Or. fr

Selgitus

Il y a lieu d'accroître jusqu'à 15 % la possibilité offerte aux Etats membres, toutefois il semble 
opportun que 10 % puissent être utilisé pour faire face à des tels problèmes tels que 
l'amélioration de la qualité d’atténuer les conséquences de la suppression du découplage des 
aides dans certains secteurs particulièrement sensibles et que 5 % le soient pour l'assurance 
récolte, les organismes professionnels et le fonds de mutualisation afin d'assurer un soutien 
adéquat à ces trois mesures.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32 a) Arvestades tõhusa riskijuhtimise 
kasvavat olulisust, tuleks liikmesriikidele 
anda luba kasutada täiendavalt kuni 5 % 
oma ülemmääradest, et toetada rahaliselt 
põllumajandustootjate saagi 
kindlustusmakseid ja rahastada teatavate 
majanduslike kahjude hüvitamist looma-
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või taimehaiguste korral.

Or. fr

Selgitus

Il convient d'assurer un soutien adéquat pour ces deux mesures qui sont nécessaires pour 
faire face à l'instabilité qui peut affecter les marchés agricoles. 

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32 b) Liikmesriikidele, kes ei soovi 
kasutada kogu kõnesolevat eritoetust või 
osa sellest, tuleks anda luba eraldada 
sellest tulenevad summad maaelu arengu 
programmide tugevdamiseks. Kuigi 
esimese samba summad on täielikult 
ühenduse eelarvest rahastatavad, peaks 
siiski saama neid kanda teise sambasse 
riikliku kaasrahastamiseta.

Or. fr

Selgitus

Il y a lieu de plus en plus de s'affranchir de ces notions de Ier et de IIème pilier. Il ne faut pas 
en affaiblir un pour renforcer l'autre mais bien d'utiliser les fonds là où ils seront les plus 
utiles, c'est pourquoi, il convient de permettre aux Etats membres, qui souhaitent ne pas 
utiliser tout ou partie des montants résultant des articles 68 et 68 bis, de choisir de renforcer 
leurs programmes de développement rural mais sans cofinancement.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36 ) Otsetoetuste tootmisest lahtisidumine (36) Otsetoetuste tootmisest lahtisidumine 
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ja ühtse otsemaksete kava kehtestamine 
olid ühise põllumajanduspoliitika 
reformiprotsessi olulised osad. Kuid 2003. 
aastal oli mitmel põhjusel vaja eritoetus 
säilitada mitmete põllukultuuride puhul. 
Määruse (EÜ) nr 1782/2003 rakendamisel 
saadud kogemused koos turuolukorra 
arenguga osutavad sellele, et kavad, mis 
2003. aastal hoiti ühtsest otsemaksete 
kavast eraldi, saab sellega nüüd 
integreerida, et soodustada rohkem turule 
orienteeritud ja säästvat põllumajandust. 
Iseäranis kehib see oliiviõlisektori puhul, 
kus kohaldati üksnes väga piiratut 
tootmisega sidumist. Samuti kehtib see 
kõva nisu, valgurikaste kultuuride, riisi, 
kartulitärklise ja pähklite toetuste puhul, 
kus allesjäänud tootmisega seotud toetuste 
tõhususe langus toetab tootmisest 
lahtisidumise valikut. Lina puhul on 
samuti asjakohane kaotada 
töötlemistoetus ja integreerida asjaomased 
summad ühtsesse otsemaksete kavva. 
Riisi, kuivsööda, kartulitärklise ja lina 
puhul tuleks ette näha üleminekuperiood, 
et tagada nende võimalikult sujuv üleminek 
tootmisest lahtiseotud toetusele. Pähklite 
osas tuleks liikmesriikidel lubada jätkata 
toetuse riikliku osa maksmist tootmisega 
seotud viisil, et pehmendada tootmisest 
lahtisidumise mõju.

ja ühtse otsemaksete kava kehtestamine 
olid ühise põllumajanduspoliitika 
reformiprotsessi olulised osad. Kuid 2003. 
aastal oli mitmel põhjusel vaja eritoetus 
säilitada mitmete põllukultuuride puhul. 
Määruse (EÜ) nr 1782/2003 rakendamisel 
saadud kogemused koos turuolukorra 
arenguga osutavad sellele, et kavad, mis 
2003. aastal hoiti ühtsest otsemaksete 
kavast eraldi, saab sellega nüüd 
integreerida, et soodustada rohkem turule 
orienteeritud ja säästvat põllumajandust. 
Iseäranis kehib see oliiviõlisektori puhul, 
kus kohaldati üksnes väga piiratut 
tootmisega sidumist. Samuti kehtib see 
kõva nisu, riisi, kartulitärklise ja pähklite 
toetuste puhul, kus allesjäänud tootmisega 
seotud toetuste tõhususe langus toetab 
tootmisest lahtisidumise valikut. Riisi, 
kartulitärklise ja lina puhul tuleks ette näha 
üleminekuperiood, et tagada nende 
võimalikult sujuv üleminek tootmisest 
lahtiseotud toetusele. Pähklite osas tuleks 
liikmesriikidel lubada jätkata toetuse 
riikliku osa maksmist tootmisega seotud 
viisil, et pehmendada tootmisest 
lahtisidumise mõju.

Or. fr

Selgitus

Les fourrages séchés sont encadrés par une OCM qui fait l'objet d'une évaluation dont les 
résultats ne sont pas encore connus. Par ailleurs, supprimer l'aide couplée aux protéagineux 
risquerait d'aggraver encore plus la chute des surfaces cultivées. Ces deux suppressions 
seraient dommageables au secteur des productions animales car elles risqueraient 
d'entraîner une rupture des disponibilités protéiniques dans l'alimentation animale. 
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Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Uute kavade ühtsesse otsemaksete 
kavva integreerimise tulemusel tuleks ette 
näha kõnealuse kava kohase individuaalse 
sissetulekutoetuse uue taseme arvutamine. 
Pähklite, kartulitärklise, lina ja kuivsööda
puhul peaks suurenenud toetuse andmise 
aluseks olema põllumajandustootjate 
viimaste aastate toetused. Kuid senini 
ühtsest otsemaksete kavast osaliselt välja 
jäetud toetuste hõlmamise osas tuleks 
liikmesriikidele anda võimalus kasutada 
esialgseid võrdlusperioode.

(37) Uute kavade ühtsesse otsemaksete 
kavva integreerimise tulemusel tuleks ette 
näha kõnealuse kava kohase individuaalse 
sissetulekutoetuse uue taseme arvutamine. 
Pähklite, kartulitärklise ja lina puhul peaks 
suurenenud toetuse andmise aluseks olema 
põllumajandustootjate viimaste aastate 
toetused. Kuid senini ühtsest otsemaksete 
kavast osaliselt välja jäetud toetuste 
hõlmamise osas tuleks liikmesriikidele 
anda võimalus kasutada esialgseid 
võrdlusperioode.

Or. fr

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) riisi, tärklisekartuleid, puuvilla, suhkrut, 
puu- ja köögivilja, lamba- ja kitseliha ning 
veise- ja vasikaliha tootvate 
põllumajandustootjate toetuskavad;

d) riisi, valgurikaste kultuuride, 
tärklisekartuleid, puuvilla, suhkrut, puu- ja 
köögivilja, tubaka, lamba- ja kitseliha ning 
veise- ja vasikaliha tootvate 
põllumajandustootjate toetuskavad;

Or. fr
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Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) „toetusõigusi omav 
põllumajandustootja” –
põllumajandustootja, kellele on eraldatud 
või jäädavalt üle antud toetusõigused;

Or. fr

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt a b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a b) „suure toetuse saaja” – füüsiline või 
juriidiline isik, kes saab üle 500 000 euro 
I lisas ettenähtud toetust;

Or. fr

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) „piirkond” – asjaomase liikmesriigi 
valikul kas kogu liikmesriik, selle
piirkond või liikmesriigi geograafiline 
piirkond, millel on konkreetsed 
struktuurilised iseärasused ja/või 
struktuuriliselt ebasoodsad olud;

Or. fr
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Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) tööohutus,

Or. fr

Selgitus

Il convient de rétablir cette disposition qui figurait déjà dans la proposition de réforme de la 
Commission en 2003

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Selgitus

Il convient de ne pas limiter le choix des Etats membres aux normes prévues à l'annexe III 
mais de leur donner la possibilité de prendre également en compte des spécificités 
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agronomiques qui leur sont propres.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) 2009: 7 %, a) 2009: 5 %,

Or. fr

Selgitus

Cet amendement reprend la disposition figurant dans la résolution du PE du 12 mars 2008 
qui a été adoptée à une très large majorité. 

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) 2010: 9 %, b) 2010: 5 %,

Or. fr

Selgitus

Cet amendement reprend la disposition figurant dans la résolution du PE du 12 mars 2008 
qui a été adoptée à une très large majorité.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) 2011: 11 %, c) 2011: 5 %,

Or. fr
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Selgitus

Cet amendement reprend la disposition figurant dans la résolution du PE du 12 mars 2008 
qui a été adoptée à une très large majorité.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) 2012: 13 % d) 2012: 5 %

Or. fr

Selgitus

Cet amendement reprend la disposition figurant dans la résolution du PE du 12 mars 2008 
qui a été adoptée à une très large majorité.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt - a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- a) 10 000 ja 99 999 euro vahele jäävaid 
summasid ühe protsendipunkti võrra, 

Or. fr

Selgitus

Dans sa résolution du 12 mars, le PE a, à une écrasante majorité, proposé une modulation 
progressive avec une indication précise des seuils, il y a lieu de traduire ici ses orientations. 
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Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) 100 000 ja 199 999 euro vahele jäävaid 
summasid kolme protsendipunkti võrra,

a) 100 000 ja 199 999 euro vahele jäävaid 
summasid kahe protsendipunkti võrra, 

Or. fr

Selgitus

Dans sa résolution du 12 mars, le PE a, à une écrasante majorité, proposé une modulation 
progressive avec une indication précise des seuils, il y a lieu de traduire ici ses orientations.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) 200 000 ja 299 999 euro vahele jäävaid 
summasid kuue protsendipunkti võrra,

b) 200 000 ja 299 999 euro vahele jäävaid 
summasid kolme protsendipunkti võrra,

Or. fr

Selgitus

Dans sa résolution du 12 mars, le PE a, à une écrasante majorité, proposé une modulation 
progressive avec une indication précise des seuils, il y a lieu de traduire ici ses orientations.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) 300 000 eurost algavaid summasid 
üheksa protsendipunkti võrra.

c) 300 000 eurost algavaid summasid nelja 
protsendipunkti võrra.

Or. fr
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Selgitus

Dans sa résolution du 12 mars, le PE a, à une écrasante majorité, proposé une modulation 
progressive avec une indication précise des seuils, il y a lieu de traduire ici ses orientations.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. I lisas ettenähtud toetuse ülemmäär 
on kuni 500 000 eurot 
põllumajandustootja kohta. 

Or. fr

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Erandina lõikest 2 a võib liikmesriik 
konkreetsel kalendriaastal otsustada 
nimetatud ülemmäära suurendada sellel 
aastal tehtud sotsiaalmaksuga 
maksustatava tööjõukulu võrra.

Or. fr

Selgitus

S’il convient de fixer un plafond d’aides par exploitation, ceci doit se faire en prenant en 
compte le facteur emploi.
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Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata otsetoetuste 
suhtes, mida antakse 
põllumajandustootjatele Prantsusmaa 
ülemeredepartemangudes, Assooridel ja 
Madeiral, Kanaari saartel ja Egeuse mere 
saartel.

3. Lõikeid 1, 2 ja 2 a ei kohaldata 
otsetoetuste suhtes, mida antakse 
põllumajandustootjatele Prantsusmaa 
ülemeredepartemangudes, Assooridel ja 
Madeiral, Kanaari saartel ja Egeuse mere 
saartel.

Or. fr

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Viie protsendipunktilisele vähendamisele 
vastavad summad jaotatakse asjaomastele 
liikmesriikidele artikli 128 lõikes 2 
osutatud korras järgmiste kriteeriumide 
alusel:

Ümbersuunamisest tulenevad summad 
jaotatakse asjaomastele liikmesriikidele 
artikli 128 lõikes 2 osutatud korras 
järgmiste kriteeriumide alusel:

Or. fr

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Artikli 7 lõike 1 kohaldamisest 
tulenevad ülejäänud summad ja artikli 7 
lõike 2 kohaldamisest tulenevad summad 
jaotatakse artikli 128 lõikes 2 osutatud 
korras liikmesriikidele, kus vastavad 
summad on tekkinud. Neid kasutatakse 

4. Artikli 7 lõigete 2 ja 2 a kohaldamisest 
tulenevaid summasid kasutatakse vastavalt 
määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 69 
lõikele 5a.
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vastavalt määruse (EÜ) nr 1698/2005 
artikli 69 lõikele 5a.

Or. fr

Selgitus

Ces montants doivent être utilisés prioritairement pour le financemement des actions liées 
aux nouveaux défis. 

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Artikli 7 lõike 2 kohaldamisest 
tulenevad summad jaotatakse artikli 128 
lõikes 2 osutatud korras liikmesriikidele, 
kus vastavad summad on tekkinud. 

Or. fr

Selgitus

Les montants résultant du plafonnement doivent être utilisés au sein de l’Etat membre où ils 
ont été générés. 

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklit 7 kohaldatakse asjaomasel 
kalendriaastal uute liikmesriikide 
põllumajandustootjate suhtes üksnes siis, 
kui asjaomasele liikmesriigile artikli 110 
kohaselt asjaomasel kalendriaastal 
antavate otsetoetuste tase ei ole väiksem 
vanade liikmesriikide tasemest, võttes 
arvesse artikli 7 lõike 1 alusel 
kohaldatavaid vähendusi. 2.

Artikli 68b kohaldamisest tulenevad 
summad jaotatakse artikli 128 lõikes 2 
osutatud korras uutele liikmesriikidele, 
kus vastavad summad on tekkinud. Neid 
kasutatakse vastavalt määruse (EÜ) nr 
1698/2005 artikli 69 lõikele 5a.
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2. Kui uute liikmesriikide 
põllumajandustootjate suhtes 
kohaldatakse artiklit 7, on artikli 7 lõike 1 
alusel kohaldatav protsendimäär piiratud 
kõnealuse liikmesriigi artikli 110 kohase 
otsetoetuste taseme ja vanade 
liikmesriikide taseme vahelise 
erinevusega, võttes arvesse artikli 7 lõike 
1 alusel kohaldatavaid vähendusi.
3. Kui uue liikmesriigi 
põllumajandustootjate suhtes 
kohaldatakse artiklis 7 osutatud 
vähendusi, ei anta asjaomasele 
põllumajandustootjale artiklis 120 
osutatud täiendavaid riiklikke otsetoetusi. 
4. Artikli 7 lõigete 1 ja 2 kohaldamisest 
tulenevad summad jaotatakse artikli 128
lõikes 2 osutatud korras uutele 
liikmesriikidele, kus vastavad summad on 
tekkinud. Neid kasutatakse vastavalt 
määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 69 
lõikele 5a.

Or. fr

Selgitus

Cet amendement est lié à ceux relatifs à l’article 7§1. En effet, les dispositions proposées ici 
par la Commission en ce qui concerne la modulation dans les nouveaux Etats membres n’ont 
de sens durant la période transitoire que si les propositions de la Commission relatives aux 
montants de la modulation à appliquer dans le reste de l’UE ne sont pas modifiées. Par 
ailleurs, Les nouveaux Etats membres qui ne souhaitent pas utiliser, partiellement ou 
totalement, les possibilités offertes par les articles 68 et 68bis doivent pouvoir affecter les 
montants qui en résultent à des mesures relevant du développement rural et ce sans 
cofinancement.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. peatüki rikkumise korral vähendamiste 
ja väljaarvamiste kohaldamisest tulenevad 
summad kantakse EAGFi arvele. 

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

Liikmesriigid võivad jätta 50 % nendest 
summadest endale. Selliselt saadud 
summad suunatakse riiklikku reservi.

Or. fr

Selgitus

Il faut encourager les Etats membres à veiller au respect des mesures agro-
environnementales sans que toutefois les montants récupérés soient utilisés ailleurs que dans 
le secteur agricole. 

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad muude kui VI lisas 
loetletud ühenduse või riiklike 
toetuskavade kohaldamiseks lülitada oma 
haldus- ja kontrollikorda ühtse süsteemi 
osasid.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. fr

Selgitus

Il s'agit ici de corriger une erreur dans le texte de la Commission. 

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
5. peatükk – artikkel 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 29 a
Lihtsustatud kava

1. Liikmesriigid võivad võtta kasutusele 
lihtsustatud kava. Kavas osalemine on 
vabatahtlik ning seda kohaldatakse 
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taotleja selgesõnalise taotluse alusel.
2. Taotleja võib kavas osaleda, kui ta on 
saanud taotluse esitamisele eelneval 
kolmel aastal vähemalt ühte I lisas 
ettenähtud toetustest.
3. Kava kohaselt võib 
põllumajandustootja saada toetust 
summas, mis on kahest järgmisest 
suurim:
a) taotluse esitamisele eelnenud kolmel 
aastal saadud summade keskmine või
b) taotluse esitamisele eelnenud aastal 
saadud toetuste summa.
4. Lõikega 3 ettenähtud toetus on kuni 
500 eurot. 
Lihtsustatud kava kohased summad 
tasutakse kindlasummalise maksena kord 
iga kahe aasta tagant, alustades aastast, 
millal esitati kavas osalemise taotlus. 
Toetuse suurus on kuni 1000 eurot. 
Taotlejad, kellel on ühtse otsemaksete 
kava kohaselt õigus saada suuremat 
summat või muud I lisas ettenähtud 
toetust, võivad valida, kas osaleda 
lihtsustatud kavas, kui nad on nõus kord 
kahe aasta tagant saama kindla summa, 
mis ei ületa nimetatud ülemmäära.
Lihtsustatud kava alusel toetusesaajad 
võivad kavas osalemisest loobuda 
[rakendusmäärusega] kehtestatud korras.
5. Lihtsustatud kava haldamisega võivad 
tegelda kutsealadevahelised asutused, 
tootjaorganisatsioonid, 
põllumajandusühistud ja/või muud 
asjaomase liikmesriigi poolt heaks 
kiidetud eraõiguslikud asutused.

Or. fr

Selgitus

Un régime simplifié basé sur un versement forfaitaire tout les deux ans est en mesure de 
limiter les charges administratives liées au versement des soutiens communautaires tout en 
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n'excluant pas les petits bénéficiaires.

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid ei anna 
põllumajandustootjatele otsetoetusi juhul: 

välja jäetud

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. fr

Selgitus

Pour la limite financière, un régime simplifié est proposé via l'amendement portant sur 
l'article -29. Pour ce qui est des limites de surface, il convient de laisser le régime actuel en 
vigueur.

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

mittediskrimineerival viisil otsustada mitte 
anda otsetoetusi sellistele äriühingutele 
asutamislepingu artikli 48 teise lõigu 
tähenduses, kelle peamine eesmärk ei 
hõlma põllumajandustoodete tootmist ega 
kasvatamist, sealhulgas saagikoristus, 
lüpsmine, põllumajandusloomade 
aretamine ja pidamine.

Or. fr

Selgitus

Il convient de restreindre au maximum le versement de soutiens à des bénéficiaires n’ayant 
qu’un rapport très lointain avec l’activité agricole productive. 

Muudatusettepanek 48

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 1. märtsi seisuga 
maksmata summalt.

Or. en

Selgitus

Experiences in recent calendar year have showed delay in payments. Farmers should at least 
receive compensation if payments are delayed. 
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Muudatusettepanek 49

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 täies mahus makseid, kõige enam 
kahe korrapärase maksena korraga, enne, 
kui artikli 22 kohaselt liikmesriikide poolt 
teostatavad toetuskõlblikkuse kontrollid on 
lõpule viidud. Esimese korrapärase 
makse, mis moodustab 50 % 
hinnangulisest kogumaksest, võib teha 
enne kontrollide lõpetamist.

Or. en

Selgitus

The principle of eligibility for payment after controls only makes sense. The draftsman would 
however prefer to pay a part in advance.

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Olenemata üksikute toetuskavade mis tahes 
erisätetest, ei maksta toetust 
toetusesaajatele, kelle puhul on kindlaks 
tehtud, et nad on tekitanud sellise toetuse 
saamiseks vajalikud tingimused 
kunstlikult, saamaks kasu kõnealuse 
toetuskava eesmärkide vastaselt.

Olenemata üksikute toetuskavade mis tahes 
erisätetest, ei maksta toetust 
toetusesaajatele, kelle puhul on kindlaks 
tehtud, et nad on tekitanud sellise toetuse 
saamiseks vajalikud tingimused kunstlikult 
või artikliga 7 ettenähtud vähenduste 
vältimiseks, saamaks kasu kõnealuse 
toetuskava eesmärkide vastaselt.

Or. fr

Selgitus

Il s'agit également de s'en prendre aux ceux qui voudraient contourner la modulation.
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Muudatusettepanek 51

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.

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

Or. fr

Selgitus

Il convient de ne pas laisser à la Commission seule le pouvoir de modifier à sa guise les 
règles du jeu. 

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva jaotise kohaldamisel 
tähendab toetusõigusi omav 
põllumajandustootja 
põllumajandustootjat, kellele on eraldatud 
või jäädavalt üle antud toetusõigused.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Cette définition figure désormais à l'article 2 qui reprend les définitions nécessaires à la 
compréhension du présent règlement. 
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Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui ei ole sätestatud teisiti, toetusõigusi 
hektari kohta ei muudeta.

1. Kui ei ole sätestatud teisiti, toetusõigusi 
hektari kohta ei muudeta.

Or. fr

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määruse artikli 128 lõikes 2 
osutatud korras kehtestab komisjon 
üksikasjalikud eeskirjad toetusõiguste, 
eelkõige toetusõiguste osade muutmise 
kohta.

2. Kui võrdlusperioodi jooksul otsetoetust 
saanud põllumajandustootja õiguslik 
seisund või nimetus muutub kõnealuse 
ajavahemiku jooksul või hiljemalt selle 
aasta 31. detsembril, mis eelneb ühtse 
otsemaksete kava kohaldamise aastale, on 
sellel tootjal juurdepääs ühtsele 
otsemaksete kavale samadel tingimustel 
kui ettevõtet esialgselt juhtinud 
põllumajandustootjal.
3. Ühinemiste korral, mis on toimunud 
võrdlusperioodi jooksul või hiljemalt selle 
aasta 31. detsembril, mis eelneb ühtse 
otsemaksete kava kohaldamise aastale, on 
uut põllumajandusettevõtet juhtival 
põllumajandustootjal juurdepääs ühtsele 
otsemaksete kavale samadel tingimustel 
kui esialgseid ettevõtteid juhtinud 
põllumajandustootjatel.
Jagunemiste korral, mis on toimunud 
võrdlusperioodi jooksul või hiljemalt selle 
aasta 31. detsembril, mis eelneb ühtse 
otsemaksete kava kohaldamise aastale, on 
põllumajandusettevõtteid juhtivatel 
põllumajandustootjatel proportsionaalselt 
juurdepääs ühtsele otsemaksete kavale 
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samadel tingimustel kui esialgset ettevõtet 
juhtinud põllumajandustootjal.

Or. fr

Selgitus

Il s'agit ici de reprendre les dispositions prévues au règlement 1782/2003 qui sont beaucoup 
plus claires et précises. 

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vajadusel võivad liikmesriigid 
kohaldada toetusõiguste väärtuse suhtes 
lineaarset vähendamist, et tagada 
ülemmäärast kinnipidamine.

2. Vajadusel võivad liikmesriigid 
kohaldada toetusõiguste väärtuse suhtes 
lineaarset vähendusprotsenti, et tagada 
ülemmäärast kinnipidamine.

Or. fr

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid rakendavad riiklikku 
reservi, mis sisaldab VIII lisas kehtestatud 
ülemmäära ja kõikide eraldatud 
toetusõiguste koguväärtuse vahet.

1. Liikmesriigid rakendavad riiklikku 
reservi, mis sisaldab VIII lisas kehtestatud 
ülemmäära ja kõikide eraldatud 
toetusõiguste koguväärtuse vahet, mida 
vajaduse korral suurendatakse artikli 27 
kohaldamisest tulenevate summade võrra.

Or. fr
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Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 1 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui eelarveaasta lõpus ilmneb 
liikmesriigis, et tegelikult on antud 
toetusõigusi VIII lisaga ettenäthud 
riiklikust ülemmäärast vähem, 
suunatakse vahe riiklikku reservi.

Or. fr

Selgitus

Actuellement, l'argent qui n'est pas dépensé revient dans les caisses de l'Etat membre et il 
peut être utilisé à des fins n'ayant aucun rapport avec le secteur agricole, il convient donc que 
l'argent initialement prévu pour le secteur agricole soit bien utilisé dans le secteur agricole. .

Muudatusettepanek 58

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 selleks, et anda objektiivsete 
kriteeriumide alusel toetusõiguseid 
põllumajandusliku tegevusega 
tegelevatele põllumajandustootjatele ja 
sellisel viisil, et oleks tagatud 
põllumajandustootjate võrdne kohtlemine 
ning turu- ja konkurentsimoonutuste 
vältimine. Liikmesriigid võivad anda 
eelisõiguse eelkõige uutele ettevõtjatele, 
noortele põllumajandustootjatele, 
pereettevõtetele või muudele 
esmatähtsatele põllumajandustootjatele.
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Or. fr

Selgitus

Il s'agit ici pour l'essentiel de reprendre les mêmes critères que ceux qu'utilisent la 
Commission dans son article 95 (Réserve nationale de droits à prime).

Muudatusettepanek 59

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 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.

Or. fr

Selgitus

Il convient de laisser plus de flexibilité aux Etats membres. 
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Muudatusettepanek 60

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.

Or. fr

Selgitus

Le délai de deux ans est trop court. En 2003, la Commission proposait cinq ans, ce qui était 
trop long, la période finalement choisie a été de trois ans, il convient donc de revenir à la 
période figurant dans le règlement 1782/2003. 

Muudatusettepanek 61

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. 

1. 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 objektiivsetele ja 
mittediskrimineerivatele kriteeriumidele. 

Or. fr
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Selgitus

Il convient de laisser plus de flexibilité aux Etats membres.

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetusõiguste väärtust ei tohi iga-aastastes 
etappides vähendada üle 50 % erinevusest 
toetusõiguse algväärtuse ja viimase iga-
aastase etapi rakendamisel kohaldatava
väärtuse vahel. 

Toetusõiguste väärtust ei tohi vähendada 
üle 50 % erinevusest toetusõiguse 
algväärtuse ja lõpliku väärtuse vahel. 

Or. fr

Selgitus

Il convient de laisser plus de flexibilité aux Etats membres.

Muudatusettepanek 63

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. 

2. Liikmesriigid võivad otsustada 
kohaldada toetusõiguste läbivaatamist 
asjakohasel geograafilisel tasandil, mis 
määratletakse selliste objektiivsete ja 
mittediskrimineerivate kriteeriumide alusel 
nagu nende institutsiooniline või 
haldusstruktuur, piirkondlik 
põllumajanduspotentsiaal ja/või konkreetse 
geograafilise piirkonna struktuuriliselt 
ebasoodsad olud. 

Or. fr
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Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu määrus
Akkel 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 ja/või konkreetse 
geograafilise piirkonna struktuuriliselt 
ebasoodsad olud.

Or. fr

Selgitus

Il convient de laisser plus de flexibilité aux Etats membres.

Muudatusettepanek 65

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad siiski kehtestada 
muid selgelt määratletud kriteeriume, 
nagu tootjastaatus või tööhõive 
põllumajanduses ja/või maapiirkonnas, et 
tagada territoriaalne ühtekuuluvus ning 
maaelu mitmekesisus ja dünaamilisus.

Or. fr

Selgitus

L'emploi comme d'autres facteurs doivent pouvoir être pris en compte, comme cela est 
d'ailleurs prévu au point 6 de l'annexe 2 de la décision 1994/800 relative à l'OMC.
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Muudatusettepanek 66

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 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 võidakse toetusõiguseid muuta 
järk-järgult vastavalt objektiivsetele ja 
mittediskrimineerivatele kriteeriumidele. 

Or. fr

Selgitus

Il convient de laisser plus de flexibilité aux Etats membres.

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu määrus
Akkel 49 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 

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 
objektiivsetele ja mittediskrimineerivatele 
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ning objektiivsetele ja 
mittediskrimineerivatele kriteeriumidele.

kriteeriumidele.

Or. fr

Selgitus

Il convient de laisser plus de flexibilité aux Etats membres.

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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
väärtuse vahel.

3. Toetusõiguste väärtust ei tohi lõigete 1
ja 2 kohaselt vähendada üle 50 % 
erinevusest toetusõiguse algväärtuse ja 
lõpliku väärtuse vahel.

Or. fr

Selgitus

Il convient de laisser plus de flexibilité aux Etats membres.

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 

4. Liikmesriigid võivad otsustada 
kohaldada toetusõiguste läbivaatamist 
asjakohasel geograafilisel tasandil, mis 
määratletakse selliste objektiivsete ja 
mittediskrimineerivate kriteeriumide alusel 
nagu nende institutsiooniline või 
haldusstruktuur, piirkondlik 
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piirkondlik põllumajanduspotentsiaal. põllumajanduspotentsiaal ja/või konkreetse 
geograafilise piirkonna struktuuriliselt 
ebasoodsad olud. 

Or. fr

Selgitus

Il convient de laisser plus de flexibilité aux Etats membres.

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad säilitada 
maksimaalselt 50 % artiklis 41 osutatud 
riiklike ülemmäärade sellest osast, mis 
vastab määruse (EÜ) nr 1782/2003 VI lisas 
osutatud lamba- ja kitsetoetustele, ning 
maksavad põllumajandustootjatele igal 
aastal lisatoetust.

Liikmesriigid võivad säilitada 
maksimaalselt 100 % artiklis 41 osutatud 
riiklike ülemmäärade sellest osast, mis 
vastab määruse (EÜ) nr 1782/2003 VI lisas 
osutatud lamba- ja kitsetoetustele, ning 
maksavad põllumajandustootjatele igal 
aastal lisatoetust.

Or. fr

Selgitus

Le secteur ovin et caprin connaît une crise d'une ampleur sans précédent, il faut donc un 
geste fort qui soit à la hauteur de celui prévu pour la vache allaitante. Par ailleurs, cet 
amendement est en cohérence avec la résolution du Parlement européen sur l'avenir du 
secteur ovin et caprin adoptée le 19 juin.

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid, kes kooskõlas määruse 
(EÜ) nr 1782/2003 artikli 68 lõike 2 punkti 
a alapunktiga i säilitasid kogu või osa 

1. Liikmesriigid, kes:
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käesoleva määruse artiklis 41 osutatud 
riiklike ülemmäärade sellest osast, mis 
vastab määruse (EÜ) nr 1782/2003 VI lisas 
osutatud ammlehmatoetusele, maksavad 
põllumajandustootjatele igal aastal 
lisatoetust.

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

Lisatoetust makstakse ammlehmade 
pidamiseks käesoleva määruse IV jaotise 1. 
peatüki 8. jaos sätestatud tingimustel ning 
artikli 53 lõike 2 kohaselt kehtestatud 
ülemmäära piires.

Lisatoetust makstakse ammlehmade 
pidamiseks käesoleva määruse IV jaotise 1. 
peatüki 8. jaos sätestatud tingimustel ning 
artikli 53 lõike 2 kohaselt kehtestatud 
ülemmäära piires;

b) kooskõlas määruse (EÜ) nr 1782/2003 
artikli 68 lõikega 1 säilitasid kogu või osa 
käesoleva määruse artiklis 41 osutatud 
riiklike ülemmäärade sellest osast, mis 
vastab määruse (EÜ) nr 1782/2003 VI 
lisas osutatud vasikate tapatoetusele, 
maksavad põllumajandustootjatele igal 
aastal lisatoetust. 
Lisatoetust makstakse vasikate tapmiseks 
käesoleva määruse IV jaotise 1. peatüki 8. 
jaos sätestatud tingimustel ning artikli 53 
lõike 2 kohaselt kehtestatud ülemmäära 
piires. 

Or. fr

Selgitus

Outre la prime à la vache allaitante, il s'agit de maintenir le couplage de la prime à 
l'abattage des veaux, sans quoi la filière risquerait d'être sérieusement mise en péril.
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Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Selgitus

Cet amendement est la conséquence du précédent.

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kõik uued liikmesriigid kohaldavad oma 
riikliku ülemmäära suhtes lineaarset 
vähendusprotsenti, et moodustada riiklik 
reserv.

1. Kõik uued liikmesriigid kohaldavad oma 
riikliku ülemmäära suhtes lineaarset 
vähendusprotsenti, et moodustada riiklik 
reserv, mida vajaduse korral 
suurendatakse artikli 27 kohaldamisest 
tulenevate summade võrra.
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Or. fr

Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ühtse otsemaksete kava kohaldamise 
esimesel aastal võivad uued liikmesriigid 
kasutada riiklikku reservi toetusõiguste 
jaotamiseks vastavalt objektiivsetele ja 
mittediskrimineerivatele kriteeriumidele 
ning sellisel viisil, et oleks tagatud 
põllumajandustootjate võrdne kohtlemine 
ning turu- ja konkurentsimoonutuste 
vältimine, spetsiifiliste sektorite 
põllumajandustootjatele, kes on ühtsele 
otsemaksete kavale üleminekuga seoses 
eriolukorras. 

3. Ühtse otsemaksete kava kohaldamise 
esimesel aastal võivad uued liikmesriigid 
kasutada riiklikku reservi toetusõiguste 
jaotamiseks vastavalt objektiivsetele ja 
mittediskrimineerivatele kriteeriumidele 
ning sellisel viisil, et oleks tagatud 
põllumajandustootjate võrdne kohtlemine 
ning turu- ja konkurentsimoonutuste 
vältimine, spetsiifiliste sektorite 
põllumajandustootjatele, kes on ühtsele 
otsemaksete kavale üleminekuga seoses 
eriolukorras. Liikmesriigid võivad anda 
eelisõiguse eelkõige uutele ettevõtjatele, 
noortele põllumajandustootjatele, 
pereettevõtetele või muudele 
esmatähtsatele põllumajandustootjatele.

Or. fr

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Uued liikmesriigid võivad riiklikku 
reservi kasutada selleks, et jaotada 
vastavalt objektiivsetele kriteeriumidele ja 
sellisel viisil, et oleks tagatud 
põllumajandustootjate võrdne kohtlemine 
ning turu- ja konkurentsimoonutuste 
vältimine, toetusõigusi nende piirkondade 
põllumajandustootjatele, kus kohaldatakse 
ühel või teisel kujul toimuva riikliku 

5. Uued liikmesriigid võivad riiklikku 
reservi kasutada selleks, et jaotada 
vastavalt objektiivsetele kriteeriumidele ja 
sellisel viisil, et oleks tagatud 
põllumajandustootjate võrdne kohtlemine 
ning turu- ja konkurentsimoonutuste 
vältimine, toetusõigusi nende piirkondade 
põllumajandustootjatele, kus kohaldatakse 
ühel või teisel kujul toimuva riikliku 
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sekkumisega seotud ümberkorraldus- ja/või 
arenguprogramme, et vältida maa 
kasutamisest loobumist ja/või et heastada 
põllumajandustootjatele kõnealuste 
piirkondade teatavat ebasoodsust.

sekkumisega seotud ümberkorraldus- ja/või 
arenguprogramme, et vältida maa 
kasutamisest loobumist ja/või et heastada 
põllumajandustootjatele kõnealuste 
piirkondade teatavat ebasoodsust. 
Liikmesriigid võivad anda eelisõiguse 
eelkõige uutele ettevõtjatele, noortele 
põllumajandustootjatele, pereettevõtetele 
või muudele esmatähtsatele 
põllumajandustootjatele.

Or. fr

Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid jaotavad XI lisas osutatud 
summad, mis olid eraldatud X lisa punktis 
I osutatud toetuskavadega seotud 
tootmisega seotud toetusele, asjaomaste 
sektorite põllumajandustootjatele vastavalt 
objektiivsetele ja mittediskrimineerivatele 
kriteeriumidele ning võttes arvesse 
eelkõige toetust, mille kõnealused 
põllumajandustootjad on saanud otseselt 
või kaudselt asjaomaste toetuskavade 
raames ühel või enamal aastal 
ajavahemikul 2005–2008.

1. Liikmesriigid jaotavad XI lisas osutatud 
summad, mis olid eraldatud X lisa punktis 
I osutatud toetuskavadega seotud 
tootmisega seotud toetusele, peamiselt 
asjaomaste sektorite 
põllumajandustootjatele vastavalt 
objektiivsetele ja mittediskrimineerivatele 
kriteeriumidele ning võttes arvesse 
eelkõige toetust, mille kõnealused 
põllumajandustootjad on saanud otseselt 
või kaudselt asjaomaste toetuskavade 
raames ühel või enamal aastal 
ajavahemikul 2005–2008.

Or. fr

Selgitus

Il faut laisser une certaine marge de manœuvre aux Etats membres car il peut s'avérer 
difficile d'opérer un tel transférer à l'euro près.
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Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid jaotavad summad, mis olid 
eraldatud X lisa punktis II osutatud 
toetuskavadega seotud tootmisega seotud 
toetusele, asjaomaste sektorite 
põllumajandustootjatele vastavalt toetusele, 
mis kõnealustele põllumajandustootjatele 
anti asjaomaste toetuskavade raames 
ajavahemikul 2000–2002. Liikmesriigid 
valivad aga objektiivsete ja 
mittediskrimineerivate kriteeriumide alusel 
hiljutisema võrdlusperioodi.

Liikmesriigid jaotavad summad, mis olid 
eraldatud X lisa punktis II osutatud 
toetuskavadega seotud tootmisega seotud 
toetusele, peamiselt asjaomaste sektorite 
põllumajandustootjatele vastavalt toetusele, 
mis kõnealustele põllumajandustootjatele 
anti asjaomaste toetuskavade raames 
ajavahemikul 2000–2002. Liikmesriigid 
valivad aga objektiivsete ja 
mittediskrimineerivate kriteeriumide alusel 
hiljutisema võrdlusperioodi.

Or. fr

Selgitus

Il faut laisser une certaine marge aux Etats membres car il peut s'avérer difficile d'opérer un 
tel transférer à l'euro près.

Muudatusettepanek 78

Ettepanek võtta vastu määrus
5. peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ERITOETUS ERITOETUSED

Or. fr
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Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Üldeeskirjad Lisatoetused

Or. fr

Muudatusettepanek 80

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Selgitus

Il convient de supprimer le zonage car ces productions animales traversent une crise grave 
qui ne se limite pas à certaines zones. De plus, en ce qui concerne le secteur ovin et caprin, 
ceci s'inscrit dans la ligne avancée par le Parlement européen dans sa résolution sur l'avenir 
du secteur ovin et caprin adoptée le 19 juin 2008.

Muudatusettepanek 81

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) piirkondades, kus kohaldatakse 
ümberkorraldus- ja/või arenguprogramme, 

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

et vältida maa kasutamisest loobumist 
ja/või et aidata põllumajandustootjatel 
toime tulla kõnealuste piirkondade 
ebasoodsate asjaoludega; eelisõiguse võib 
anda eelkõige uutele ettevõtjatele, 
noortele põllumajandustootjatele, 
pereettevõtetele või muudele 
esmatähtsatele põllumajandustootjatele;

Or. fr

Muudatusettepanek 82

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) toetusõiguseta hektarite 
toetuskõlblikuks muutmisega; 

Or. fr

Selgitus

Certains Etats membres peuvent décider de prendre en compte les terres destinées à la 
production de fruits et légumes, il s'agit donc de leur laisser la liberté de choix. 

Muudatusettepanek 83

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. fr
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Selgitus

Il ne s’agit pas évidemment de supprimer cette mesure mais bien de la déplacer dans un 
article spécifique pour lui garantir un soutien adéquat et pour pouvoir la développer dans le 
cadre de l'OCM unique. 

Muudatusettepanek 84

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud 

Or. fr

Selgitus

Il ne s’agit pas évidemment de supprimer cette mesure mais bien de la déplacer avec 
l'assurance récolte dans un article spécifique pour leur garantir un soutien adéquat et pour 
pouvoir les développer dans le cadre de l'OCM unique. 

Muudatusettepanek 85

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 punktis b osutatud meetmeid võib 
toetada üksnes:

Lõike 1 punktis b osutatud meetmeid võib 
toetada üksnes määral, mis on vajalik, et 
stimuleerida olemasoleva tootmistaseme 
säilitamist.

Or. fr

Selgitus

Il s'agit d'apporter un soutien à des secteurs en difficulté et non pas de leur offrir des oppo
rtunités pour accroître la production. 
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Muudatusettepanek 86

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) ühtse otsemaksete kava täieliku 
rakendamise korral asjaomases sektoris 
kooskõlas artiklitega 54, 55 ja 71;

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Pour certains secteurs en difficulté, il convient de pouvoir combiner plusieurs mesures pour
assurer leur pérennité.

Muudatusettepanek 87

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) määral, mis on vajalik praeguse 
tootmistaseme säilitamise innustamiseks.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Ce texte est simplement déplacé à la phrase introductive de ce paragraphe.

Muudatusettepanek 88

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõike 1 punktides a, b ja e osutatud 
meetmete raames antav toetus piirdub 
2,5 %-ga artiklis 41 osutatud riiklikest 
ülemmääradest. Liikmesriigid võivad 

4. Lõike 1 punktides a ja b osutatud 
meetmete raames antav toetus piirdub 
protsendimääraga vastavalt nõukogu 22. 
detsembri 1994. aasta otsusele, mis 
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meetmete osas kehtestada allpiirangud. käsitleb Euroopa Ühenduse nimel 
sõlmitavaid tema pädevusse kuuluvaid 
küsimusi puudutavaid kokkuleppeid, mis 
saavutati mitmepoolsete 
kaubandusläbirääkimiste Uruguay voorus 
(1986–1994)1. Liikmesriigid võivad 
meetmete osas kehtestada allpiirangud.
__________
1 EÜT L 336, 23.12.1994, lk 1.

Or. fr

Selgitus

Le chiffre fixé par la Commission est totalement artificiel et de toute manière ne pourra être 
fixé valablement qu'en fonction de l'accord final sur la proposition législative. La seule 
certitude est que le soutien doit être conforme aux engagements pris par la Communauté 
européenne dans le cadre des négociations commerciales multilatérales de l’Uruguay Round, 
notamment en ce qui concerne la boîte bleue et la clause "de minimis".

Muudatusettepanek 89

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 5 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) lõike 1 punktides a ja d, makstakse iga-
aastase lisatoetusena;

a) lõike 1 punktis a, makstakse iga-aastase 
lisatoetusena;

Or. fr

Selgitus

Voir la justification à l'article 68§1, lettre d). 
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 5 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) lõike 1 punktis e, makstakse artiklis 70 
täpsustatud hüvitistena.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Voir la justification à l'article 68§1, lettre e). 
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Lõike 5 punktis c osutatud suurendatud 
ühikuväärtusega toetusõiguste ja 
täiendavate toetusõiguste üleandmine on 
lubatud üksnes siis, kui üleantavate 
toetusõigustega kaasneb samaväärse 
hektarite arvu üleandmine. 

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Toutes les contraintes dans le régime de paiement unique ont été supprimée, il n'y a donc pas 
lieu de les réintroduire ici, ajoutant une complexité inutile.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Lõikes 1 osutatud meetmetele antav 7. Komisjon määratleb artikli 128 lõikes 2 
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toetus peab olema kooskõlas ühenduse 
teiste meetmete ja poliitikatega.

osutatud korras käesolevas jaos osutatud 
toetuse andmise tingimused, et tagada 
eelkõige kooskõla ühenduse teiste 
meetmete ja poliitikatega.

Or. fr

Selgitus

Il s'agit ici de clarifier le texte et de le rationnaliser.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 –lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Liikmesriigid teavitavad eelenvalt 
komisjoni kavandatavatest meetmetest ja 
maksudest.

Or. fr

Selgitus

S'il convient de faire jouer la subsidiarité, il importe que les Etats membres informent la 
Commission des mesures qu'ils comptent prendre. 
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 8 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) lõike 1 punktides a, b, c ja d, kohaldades 
põllumajandustootjatele jaotatud ja/või 
riiklikust reservist pärinevate toetusõiguste 
suhtes lineaarset vähendamist,

a) lõike 1 punktides a, b ja c, kohaldades 
põllumajandustootjatele jaotatud ja/või 
riiklikust reservist pärinevate toetusõiguste 
suhtes lineaarset vähendamist,

Or. fr
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Selgitus

Voir la justification à l'article 68§1, lettre d).
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 8 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) lõike 1 punktis e, kohaldades vajadusel 
ühe või mitme asjaomase toetuse saaja 
ühe või enama makse suhtes lineaarset 
vähendamist kooskõlas käesoleva 
jaotisega ning lõigetes 1 ja 3 sätestatud 
piirides.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Voir la justification à l'article 68§1, point e).
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Komisjon määratleb artikli 128 lõikes 2 
osutatud korras käesolevas jaos osutatud 
toetuse andmise tingimused, et tagada 
eelkõige kooskõla ühenduse teiste 
meetmete ja poliitikatega ning vältida 
toetuse kumuleerumist.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Paragraphe déplacé au paragraphe 7.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 68 a
Toetused ühise turukorralduse raames
1. Liikmesriigid võivad käesoleva artikli 
jõustumise aasta 1. augustiks otsustada 
kasutada alates 2010. aastast kuni 5 % 
artiklis 41 osutatuda riiklikest 
ülemääradest põllumajandustootjate 
toetamiseks: 
a) saagi kindlustusmaksete toetamise 
vormis, 
b) sissemaksetena taime- ja 
loomahaiguste hüvitamiseks mõeldud 
investeerimisfondidesse.
2. Toetust meetmetele, millele on 
osutatud:
a) lõike 1 punktis a, makstakse iga-
aastase lisatoetusena;
b) lõike 1 punktis b, makstakse hüvitisena. 
3. Liikmesriigid hangivad vajalikud 
vahendid, et katta toetused, millele on 
osutatud:
a) lõike 1 punktis a, kohaldades 
põllumajandustootjatele jaotatud ja/või 
riiklikust reservist pärinevate 
toetusõiguste suhtes lineaarset 
vähendamist;
b) lõike 1 punktis b, kohaldades vajaduse 
korral ühe või mitme asjaomase toetuse 
saaja ühe või enama makse suhtes 
lineaarset vähendamist kooskõlas 
käesoleva jaotisega. 
4. Lõike 1 punktis b osutatud meetmete 
raames antav toetus piirdub otsuse 
94/800/EÜ kohase protsendimääraga.

Or. fr
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Selgitus

Il convient d'assurer un soutien adéquat pour ces deux mesures qui sont nécessaires pour 
faire face à l'instabilité qui peut affecter les marchés agricoles. Pour les mêmes raisons, il 
convient de les intégrer dans le cadre de l'OCM unique. 
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 68 b
Sillaklausel

1. Liikmesriigid, kes ei kohalda täielikult 
või osaliselt artikleid 68 ja 68 a, võivad 
vastavalt määrusega (EÜ) nr 378/2007 
kehtestatud tingimusele suunata 
kasutamata summad maaelu 
arengukavade raames võetavatele 
meetmetele. Summasid kasutatakse 
määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 69 
lõike 5a kohaselt ja ilma selle liikmesriigi 
kaasrahastamiseta, kus need on tekkinud. 

Or. fr

Selgitus

Si le rapporteur, conformément à la résolution du PE du 12 mars, propose de réduire les 
transferts au deuxième pilier, il n'entend pas priver le développement rural de moyens. Il 
convient donc de permettre aux Etats membres, qui souhaitent ne pas utiliser tout ou partie 
des montants résultant des articles 68 et 68 bis, de choisir de renforcer le programmes de 
développement rural. Toutefois, comme les montants qui restent au sein du premier pilier ne 
doivent pas être cofinancés, si ces montants sont transférés au deuxième pilier, ils doivent 
pouvoir l’être sans cofinancement.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 69 välja jäetud
Saagi kindlustamine

1. Liikmesriigid võivad rahaliselt toetada 
saagi kindlustusmakseid ebasoodsatest 
ilmastikutingimustest tulenevate kahjude 
vastu.
Käesoleva artikli kohaldamisel 
tähendavad ebasoodsad 
ilmastikutingimused selliseid 
loodusõnnetusega võrreldavaid 
ilmastikutingimusi nagu külm, rahe, jää, 
vihm või põud, mis hävitavad rohkem kui 
30 % asjaomase põllumajandustootja 
keskmisest aastatoodangust kolme eelneva 
aasta jooksul või eelneva viieaastase 
perioodi kolme aasta keskmisest, välja 
arvatud kõige kõrgem ja kõige madalam 
näitaja.
2. Põllumajandustootjale makstava 
rahalise toetuse määr on 60 % makstavast 
kindlustusmaksest. Liikmesriigid võivad 
otsustada suurendada rahalist toetust 
70 %-ni, võttes arvesse ilmastikutingimusi 
või asjaomase sektori olukorda.
Liikmesriigid võivad asjakohaseid 
ülemmäärasid kohaldades piirata 
kindlustusmakse summat, mille osas võib 
anda rahalist toetust.
3. Saagi kindlustuskaitse on võimalik 
üksnes siis, kui asjaomase liikmesriigi 
pädev riigiasutus on ilmastikunähtuse 
tunnistanud ametlikult ebasoodsaks 
ilmastikutingimuseks. 
4. Kindlustusmaksetega ei hüvitata 
rohkem kui lõikes 1 osutatud kahjude 
korvamisega seotud kogukulutused ja 
nendega ei nõuta ega määratleta tulevase 
tootmise liiki ega mahtu.
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5. Lõplik toetus makstakse otse 
asjaomasele põllumajandustootjale.
6. Ühendus kaasrahastab liikmesriikide 
rahalise toetusega seonduvaid kulusid 
artikli 68 lõikes 1 osutatud vahenditest 
40 % ulatuses käesoleva artikli lõike 2 
kohaselt sätestatud toetuskõlblikest 
kindlustusmaksetest. 
Esimese lõiguga ei piirata liikmesriikide 
õigust katta oma panus rahalise toetuse 
rahastamises täiel määral või osaliselt 
asjaomaste sektorite ühise vastutuse 
kohustuslike süsteemide kaudu.
7. Rahaline toetus ei kahjusta 
kindlustusvaldkonna teenuste siseturu 
toimimist. Rahaline toetus ei tohi piirduda 
üheainsa kindlustusseltsi või kontserni 
pakutava kindlustusega ning selle 
tingimuseks ei tohi olla kindlustuslepingu 
sõlmimine asjaomases liikmesriigis asuva 
kindlustusseltsiga.

Or. fr

Selgitus

Il ne s'agit évidemment pas de supprimer cette disposition très positive mais de la transférer 
dans le règlement relatif à l'OCM unique. 
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 70 välja jäetud
Investeerimisfondid taime- ja 

loomahaiguste korral
1. Liikmesriigid võivad näha ette, et 
põllumajandustootjatele makstakse 
rahalist hüvitist taime- või loomahaiguse 
põhjustatud majanduslike kahjude eest, 
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toetades rahaliselt investeerimisfonde. 
2. Käesoleva artikli kohaldamisel 
tähendab:
a) „investeerimisfond” riikliku õiguse 
kohaselt liikmesriigi akrediteeritud 
süsteemi sellesse kuuluvate 
põllumajandustootjate kindlustamiseks, 
mille kaudu makstakse hüvitisi 
põllumajandustootjatele, keda mõjutavad 
taime- või loomahaiguse puhangu 
põhjustatud majanduslikud kahjud; 
b) „majanduslik kahju” lisakulu, mis on 
põllumajandustootjale tekkinud seoses 
tema poolt võetavate erandlike 
meetmetega, et vähendada asjaomase turu 
varustamist või märkimisväärset toodangu 
kadu. Majandusliku kahjuna ei käsitata 
kulusid, mille osas saab hüvitist anda 
muude ühenduse sätete alusel või mis 
tulenevad muude tervishoiu, veterinaar-
ja fütosanitaarmeetmete kohaldamisest.
3. Investeerimisfondid maksavad rahalist 
hüvitist otse sellesse kuuluvatele 
põllumajandustootjatele, kes kannavad 
majanduslikku kahju.
Investeerimisfondide makstav rahaline 
hüvitis tuleneb:
a) investeerimisfondidesse sellesse 
kuuluvate põllumajandustootjate 
panustatud põhivarast ja/või
b) investeerimisfondide poolt 
kaubanduslikel tingimustel võetud 
laenudest.
Algne põhivara ei tohi tuleneda riiklikest 
vahenditest. 
4. Lõikes 1 osutatud rahalised toetused 
võivad seonduda: 
a) maksimaalselt kolme aasta vahel 
jaotatud ja investeerimisfondide 
moodustamisega seotud halduskulude 
katmisega;
b) põllumajandustootjatele rahalise 
hüvitise maksmiseks investeerimisfondide 
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võetud kommertslaenude põhiosa ja 
intresside tagasimaksmisega;
c) investeerimisfondide poolt 
põllumajandustootjate rahaliseks 
hüvitiseks põhivarast makstavate 
summadega.
Komisjon kehtestab artikli 128 lõikes 2 
osutatud korras rahaliselt toetatavate 
kommertslaenude minimaalse ja 
maksimaalse pikkuse.
Kui investeerimisfond maksab rahalist 
toetust kooskõlas esimese lõigu punktiga 
c, makstakse riiklikku rahalist toetust 
samas rütmis minimaalse kestusega 
kommertslaenu omaga.
5. Rahaline toetus ei tohi ületada 60 % 
lõikes 4 osutatud kuludest. Liikmesriigid 
võivad otsustada suurendada oma rahalist 
toetust 70 %-ni, võttes arvesse asjaomase 
sektori olukorda. Rahaliste toetustega 
katmata kulud kannavad 
investeerimisfondi kuuluvad 
põllumajandustootjad.
Liikmesriigid võivad piirata kulusid, 
millega seoses võib anda rahalist toetust, 
kohaldades:
a) ülemmäärasid investeerimisfondi 
kohta,
b) asjakohaseid ülemmäärasid ühiku 
kohta.
6. Ühendus kaasrahastab rahalise 
toetusega seonduvaid kulusid artikli 68 
lõikes 1 osutatud vahenditest 40 % 
ulatuses lõike 4 kohaselt toetuskõlblikest
summadest.
Esimese lõiguga ei piirata liikmesriikide 
õigust katta oma panus rahalise toetuse 
rahastamises täiel määral või osaliselt 
asjaomaste sektorite ühise vastutuse 
kohustuslike süsteemide kaudu.
7. Liikmesriigid määratlevad 
investeerimisfondide loomise ja haldamise 
eeskirjad, eelkõige 
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põllumajandustootjatele kriisi korral 
hüvitiste maksmise ja kõnealuste 
eeskirjade haldamise ja kontrolli osas.
8. Liikmesriigid esitavad komisjonile iga-
aastase aruande käesoleva artikli 
rakendamise kohta. Komisjon kehtestab 
artikli 128 lõikes 2 osutatud korras 
kõnealuse aruande vormi, sisu, ajastuse ja 
tähtajad.

Or. fr

Selgitus

Il ne s'agit évidemment pas de supprimer cette disposition très positive mais de la transférer 
dans le réglement relatif à l'OCM unique.

Muudatusettepanek 101

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
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 72 – lõige 2 – tabel

Komisjoni ettepanek
eurot/ha

2009 2010 ja 2011
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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

Parlamendi muudatusettepanek
eurot/ha
2009 kuni 2013

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. fr

Muudatusettepanek 103

Ettepanek võtta vastu määrus
1. a jagu (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. A JAGU
VALGURIKASTE

KULTUURIDE TOETUS
Artikkel 74 a

Kohaldamisala
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Põllumajandustootjatele, kes kasvatavad 
valgurikkaid kultuure vastavalt 
käesolevas jaos kehtestatud tingimustele, 
antakse toetust.
Valgurikkad taimed on:

a) CN-koodi 0713 10 alla kuuluvad 
herned,

b) CN-koodi 0713 50 alla kuuluvad 
põldoad,
c) CN-koodi ex 0805 29 50 alla kuuluvad 
maguslupiinid.

Artikkel 74 b
Toetussumma ja 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 c
Pindala

1. Tagatud maksimumpindalaks, mille 
jaoks võib maksta toetust, kehtestatakse 
1 400 000 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.

Or. fr
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Selgitus

En raison de l'attrait pour les céréales, on constate une forte chute des surfaces cultivées de 
protéagineux, outre les impacts négatifs au niveau agronomique et environnemental, cette 
chute risque d'entraîner une rupture des disponibilités de protéagineux en particulier dans 
l'alimentation animale. 

Muudatusettepanek 104

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 75 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

– 66,32 eurot 2009/2010., 2010/2011., 
2011/2012. ja 2012/2013. turustusaastal. 

Or. fr

Muudatusettepanek 105

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 75 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. fr
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Ettepanek võtta vastu määrus
Section 6 bis (nouvelle)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. A JAGU
TUBAKATOETUS

Artikkel 87 a
Kohaldamisala

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

Artikkel 87 b
Toetuse saamise tingimused

Toetust antakse põllumajandustootjatele, 
kes said tubakatoetust kooskõlas 
määrusega (EMÜ) nr 2075/92 
kalendriaastatel 2000, 2001 ja 2002, ning 
põllumajandustootjatele, kes omandasid 
tubakatootmiskvoote ajavahemikul 1. 
Jaanuarist 2002 kuni 31. Detsembrini 
2005. Toetuse maksmise suhtes kehtivad 
järgmised tingimused:
a) tubakas peab olema pärit komisjoni 22. 
detsembri 1998. aasta määruse (EÜ) nr 
2848/98, milles sätestatakse nõukogu 
määruse (EMÜ) nr 2075/92 
üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses 
toortubakasektori lisatasukavade, 
tootmiskvootide ja tootjarühmadele 
antava eriabiga1, 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 
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põllumajandustootjate võrdsest 
kohtlemisest ja/või objektiivsetest 
kriteeriumitest nagu tubakatootjate 
paiknemine Eesmärk 1 piirkonnas või 
teatava kvaliteediga sortide tootmine.
Artikli 111 kohase ühtse pindalatoetuse 
kava kohaldamisaja lõpus ning kui 
kohaldatakse artiklit 87 a, eraldatakse 
vastavalt esimesele lõigule tubaka 
tootmiskvoodid hiljemalt ühtse 
otsemaksete kava kohaldamise esimese 
aasta lõpuks.
____________
1EÜT L 358, 31.12.1998, lk 17. Määrust on viimati 
muudetud määrusega (EÜ) nr 1809/2004 (ELT L 
318, 19.10.2004, lk 18).

Artikkel 87 c
Toetussummad

Toetuse maksimumsummad, sealhulgas 
artiklis 87 c nimetatud ühenduse 
tubakaalase uurimistöö ja teabelevi fondi 
kantavad summad, on järgmised:

(miljonites 
eurodes)

2010-2012
Saksamaa 21,287
Hispaania 70,599
Prantsusmaa 48,217
Itaalia (v.a 
Apuulia)

189,366

Portugal 8,468
2009-2012

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

Artikkel 87 d
Ülekandmine ühenduse tubakaalase 

uurimistöö ja teabelevi fondi
Summa abil, mis võrdub 5 % 
kalendriaastatel 2010 kuni 2012 vastavalt 



PR\727224ET.doc 73/87 PE407.775v01-00

ET

käesolevale jaole antavast toetusest, 
rahastatakse ühenduse tubakaalase 
uurimistöö ja teabelevi teabetegevust 
vastavalt määruse (EMÜ) nr 2075/92 
artiklile 13.

Or. fr

Selgitus

Il s'agit ici de traduire en amendement la résolution du Parlement européen adoptée à une 
large majorité le 26 mai 2008. 

Muudatusettepanek 107

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 90 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Ute kohta antava toetuse suurus on 21 
eurot. Lambapiima või lambapiimal 
põhinevaid tooteid turustavatele 
põllumajandustootjatele antava toetuse 
suurus on siiski 6,8 eurot ute kohta.

4. Ute kohta antava toetuse suurus on 21 
eurot. Lambapiima või lambapiimal 
põhinevaid tooteid turustavatele 
põllumajandustootjatele antava toetuse 
suurus on siiski 16,8 eurot ute kohta.

Or. fr

Selgitus

Il s'agit de corriger une erreur de la Commission. 

Muudatusettepanek 108

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 90 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kitse kohta antava toetuse suurus on 6,8 
eurot.

5. Kitse kohta antava toetuse suurus on 
16,8 eurot.

Or. fr
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Selgitus

Il s'agit de corriger une erreur de la Commission.

Muudatusettepanek 109

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 98 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) „piirkond” – asjaomase liikmesriigi 
valikul kas liikmesriik või piirkond 
liikmesriigis,

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Cette définition est déplacée à l'article 2 du rpésent règlement qui reprend toutes les 
définitions nécessaires à la compréhension du texte 

Muudatusettepanek 110

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 119 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ühtset pindalatoetuse kava kohaldavad 
uued liikmesriigid võivad hiljemalt 1. 
augustiks 2009 otsustada kasutada alates 
2010. aastast kuni 10 % artiklis 41 osutatud 
riiklikest ülemmääradest, et anda 
põllumajandustootjatele toetust, nagu on 
sätestatud artikli 68 lõike 1 punktides a–e
ja kooskõlas artikli 68 lõigetega 2–9 ning 
artiklitega 69 ja 70.

1. Ühtset pindalatoetuse kava kohaldavad 
uued liikmesriigid võivad hiljemalt 1. 
augustiks 2009 otsustada kasutada alates 
2010. aastast kuni 10 % artiklis 41 osutatud 
riiklikest ülemmääradest, et anda 
põllumajandustootjatele toetust, nagu on 
sätestatud artikli 68 lõike 1 punktides a, b 
ja c ja kooskõlas artikli 68 lõigetega 2–9.

Ühtset pindalatoetuse kava kohaldavad 
uued liikmesriigid võivad artikli 68 a 
kohaldamisele eelneva iga aasta 1. 
augustiks otsustada kasutada alates 2010. 
aastast kuni 5 % artiklis 41 osutatud 
riiklikest ülemmääradest, et anda 
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põllumajandustootjatele toetust, nagu on 
sätestatud artikli 68 a lõike 1 punktides a, 
b ja c ja kooskõlas artikli 68 lõigetega 2, 3 
ja 4.

Or. fr

Selgitus

Il s'agit d'une conséquence de la création des articles 68 bis et 68 ter 

Muudatusettepanek 111

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 123

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 123 välja jäetud
Finantsülekanne restruktureerimiseks 

tubakapiirkondades
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.

Or. fr

Selgitus

Comme pour la section 6bis, il s'agit ici de traduire en amendement la résolution du 
Parlement européen adoptée à une large majorité le 26 mai 2008.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 125

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

III ja IV jaotist ei kohaldata Prantsusmaa 
ülemeredepartemangude, Assooride, 
Madeira ja Kanaari saarte suhtes.

III ja IV jaotist, välja arvatud artiklid 68 ja 
68 a, ei kohaldata Prantsusmaa 
ülemeredepartemangude, Assooride, 
Madeira ja Kanaari saarte suhtes.

Or. fr

Muudatusettepanek 113

Ettepanek võtta vastu määrus
Akkel 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), 4. peatükki 
(pähklite pindalatoetus), 8. peatükki 
(energiakultuuride toetus), 9. peatükki 
(seemnetoetus), 10. peatükki 
(põllukultuuride pindalatoetus), 
10.b peatükki (oliivisalutoetus) ja 
10.d peatükki (humala pindalatoetus) 
kohaldatakse siiski kuni aastani 2009.

Or. fr
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Muudatusettepanek 114

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – sektor „Kõva nisu" (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõva nisu
Määruse (EÜ) nr 1782/2003 IV jaotise 1. 
peatükk*
Pindalatoetus
* Üksnes 2009. aastaks.

Or. fr

Muudatusettepanek 115

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Valgurikkad kultuurid – veerg „Õiguslik alus”

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Määruse (EÜ) nr 1782/2003 IV jaotise 2. 
peatükk*

Käesoleva määruse IV jaotise 1. peatüki 
1. a jagu

Or. fr

Muudatusettepanek 116

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Tubakas – veerg „Õiguslik alus”

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Määruse (EÜ) nr 1782/2003 IV jaotise 10. 
peatükk*

Käesoleva määruse IV jaotise 1. peatüki 
6. a jagu

Or. fr
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Põllukultuurid – veerg „Õiguslik alus”

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Määruse (EÜ) nr 1782/2003 IV jaotise 10. 
peatükk 

Määruse (EÜ) nr 1782/2003 IV jaotise 10. 
peatükk* 
* Üksnes 2009. aastaks.

Or. fr

Selgitus

Il s'agit de corriger une erreur de la Commission.

Muudatusettepanek 118

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt A a (uus) 

Muudatusettepanek
A a Tööohutus

8 a. Nõukogu 12. juuni 1989. aasta direktiiv 89/391/EMÜ töötajate 
töötervishoiu ja tööohutuse parandamist soodustavate meetmete 
kehtestamise kohta (EÜT L 183, 29.6.1989, lk 1)

Artikkel 6

Artiklid 
3, 6, 8 ja 
9

8 b. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. septembri 2000. aasta direktiiv 
2000/54/EÜ töötajate kaitse kohta bioloogiliste mõjuritega kokkupuutest 
tulenevate ohtude eest töölseitsmes üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ 
artikli 16 lõike 1 tähenduses)
(EÜT L 262, 17.10.2000, lk 21)

8 c. Nõukogu 22. juuni 1994. aasta direktiiv 94/33/EÜ noorte kaitse kohta tööl
(EÜT L 216, 20.8.1994, lk 12)

8 d. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 
2004/37/EÜ töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide ja mutageenidega 
kokkupuutest tulenevate ohtude eest (kuues üksikdirektiiv nõukogu 
direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses)
(ELT L 158, 30.4.2004, lk 50)

Artikkel 
3, artiklid 
4 kuni 12

Or. fr
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Selgitus

Il s'agit simplement de la conséquence de l'inclusion de la sécurité sur les lieux de travail 
dans les exigences réglementaires en matière de gestion 

Muudatusettepanek 119

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa 

Komisjoni ettepanek

miljonites eurodes

Kalendriaasta 2009 2010 2011 2012
Belgia 583,2 570,9 563,1 553,9
Tšehhi Vabariik 773,0
Taani 985,9 965,3 954,6 937,8
Saksamaa 5 467,4 5 339,2 5 269,3 5 178,0
Eesti 88,9
Iirimaa 1 283,1 1 264,0 1 247,1 1 230,0
Kreeka 2 567,3 2 365,5 2 348,9 2 324,1
Hispaania 5 171,3 5 043,4 5 019,1 4 953,5
Prantsusmaa 8 218,5 8 021,2 7 930,7 7 796,2
Itaalia 4 323,6 4 103,7 4 073,2 4 023,3
Küpros 48,2
Läti 130,5
Leedu 337,9
Luksemburg 35,2 34,5 34,0 33,4
Ungari 1 150,9
Malta 4,6
Pays-Bas 841,5 827,0 829,4 815,9
Austria 727,7 718,2 712,1 704,9
Poola 2 730,5
Portugal 635,8 623,0 622,6 622,6
Sloveenia 129,4
Slovakkia 335,9
Soome 550,0 541,2 536,0 529,8
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Rootsi 731,7 719,9 710,6 699,8
Ühendkuningriik 3 373,0 3 340,4 3 335,8 3 334,9

Muudatusettepanek 

miljonites eurodes

Kalendriaasta 2009 2010 2011 2012
Belgia p.m. p.m. p.m. p.m.
Tšehhi Vabariik p.m. p.m. p.m. p.m.
Taani p.m. p.m. p.m. p.m.
Saksamaa p.m. p.m. p.m. p.m.
Eesti p.m. p.m. p.m. p.m.
Iirimaa p.m. p.m. p.m. p.m.
Kreeka p.m. p.m. p.m. p.m.
Hispaania p.m. p.m. p.m. p.m.
Prantsusmaa p.m. p.m. p.m. p.m.
Itaalia p.m. p.m. p.m. p.m.
Küpros p.m. p.m. p.m. p.m.
Läti p.m. p.m. p.m. p.m.
Leedu p.m. p.m. p.m. p.m.
Luksemburg p.m. p.m. p.m. p.m.
Ungari p.m. p.m. p.m. p.m.
Malta p.m. p.m. p.m. p.m.
Pays-Bas p.m. p.m. p.m. p.m.
Austria p.m. p.m. p.m. p.m.
Poola p.m. p.m. p.m. p.m.
Portugal p.m. p.m. p.m. p.m.
Sloveenia p.m. p.m. p.m. p.m.
Slovakkia p.m. p.m. p.m. p.m.
Soome p.m. p.m. p.m. p.m.
Rootsi p.m. p.m. p.m. p.m.
Ühendkuningriik p.m. p.m. p.m. p.m.

Or. fr

Selgitus

Cette annexe doit être revue pour tenir compte des amendements du Parlement européen. 
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Muudatusettepanek 120

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII lisa 
Komisjoni ettepanek

Tabel 1

(tuhandetes 
eurodes)

Liikmesriik 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016 ja 

järgnevad 
aastad

Belgia 614 179 611 901 613 281 613 281 614 661 614 661 614 661 614 661
Taani 1 030 478 1 031 321 1 043 421 1 043 421 1 048 999 1 048 999 1 048 999 1 048 999
Saksamaa 5 770 254 5 781 666 5 826 537 5 826 537 5 848 330 5 848 330 5 848 330 5 848 330
Iirimaa 1 342 268 1 340 737 1 340 869 1 340 869 1 340 869 1 340 869 1 340 869 1 340 869
Kreeka 2 367 713 2 209 591 2 210 829 2 216 533 2 216 533 2 216 533 2 216 533 2 216 533
Hispaania 4 838 512 5 070 413 5 114 250 5 139 246 5 139 316 5 139 316 5 139 316 5 139 316
Prantsusmaa 8 404 502 8 444 468 8 500 503 8 504 425 8 518 804 8 518 804 8 518 804 8 518 804
Itaalia 4 143 175 4 277 633 4 320 238 4 369 974 4 369 974 4 369 974 4 369 974 4 369 974
Luksemburg 37 051 37 084 37 084 37 084 37 084 37 084 37 084 37 084
Pays-Bas 853 090 853 169 886 966 886 966 904 272 904 272 904 272 904 272
Austria 745 561 747 298 750 019 750 019 751 616 751 616 751 616 751 616
Portugal 589 723 600 296 600 370 605 967 605 972 605 972 605 972 605 972
Soome 566 801 565 823 568 799 568 799 570 583 570 583 570 583 570 583
Rootsi 763 082 765 229 768 853 768 853 770 916 770 916 770 916 770 916
Ühendkuningriik 3 985 834 3 986 361 3 987 844 3 987 844 3 987 849 3 987 849 3 987 849 3 987 849

Tabel 2*
(tuhandetes 

eurodes)

Liikmesriik 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016 ja 

järgnevad 
aastad

Bulgaaria 287 399 328 997 409 587 490 705 571 467 652 228 732 986 813 746
Tšehhi Vabariik 559 622 647 080 735 801 821 779 909 164 909 164 909 164 909 164
Eesti 60 500 70 769 80 910 91 034 101 171 101 171 101 171 101 171
Küpros 31 670 38 845 43 730 48 615 53 499 53 499 53 499 53 499
Läti 90 016 104 025 118 258 132 193 146 355 146 355 146 355 146 355
Leedu 230 560 268 746 305 964 342 881 380 064 380 064 380 064 380 064
Ungari 807 366 935 912 1 064 312 1 191 526 1 318 542 1 318 542 1 318 542 1 318 542
Malta 3 434 3 851 4 268 4 685 5 102 5 102 5 102 5 102
Poola 1 877 107 2 164 285 2 456 894 2 742 771 3 033 549 3 033 549 3 033 549 3 033 549
Rumeenia 623 399 713 207 891 072 1 068 953 1 246 821 1 424 684 1 602 550 1 780 414
Sloveenia 87 942 102 047 116 077 130 107 144 236 144 236 144 236 144 236
Slovakkia 240 014 277 779 314 692 351 377 388 191 388 191 388 191 388 191

* Ülemmäärade arvutamisel võetakse arvesse artikliga 110 ettenähtud juurdekasvukava.

Muudatusettepanek
Tabel 1
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(tuhandetes 
eurodes)

Liikmesriik 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016 ja 

järgnevad 
aastad

Belgia p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Taani p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Saksamaa p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Iirimaa p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Kreeka p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Hispaania p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Prantsusmaa p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Itaalia p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Luksemburg p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Pays-Bas p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Austria p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Portugal p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Soome p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Rootsi p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Ühendkuningriik p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Tabel 2
(tuhandetes 

eurodes)

Liikmesriik 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016 ja 

järgnevad 
aastad

Bulgaaria p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Tšehhi Vabariik p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Eesti p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Küpros p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Läti p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Leedu p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Ungari p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Malta p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Poola p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Rumeenia p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Sloveenia p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Slovakkia p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Or. fr

Selgitus

Cette annexe doit être revue pour tenir compte des amendements du Parlement européen. 
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Muudatusettepanek 121

Ettepanek võtta vastu määrus
X lisa – I osa – teine taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

alates 2010. aastast määruse (EÜ) nr 
1782/2003 IV jaotise 2. peatükiga 
ettenähtud valgurikaste taimede toetus;

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Supprimer l'aide couplée risquerait d'aggraver encore plus la chute des surfaces cultivées de 
protéagineux, ce qui risque d'entraîner une rupture des disponibilités dans l'alimentation 
animale.

Muudatusettepanek 122

Ettepanek võtta vastu määrus
X lisa – I osa – kolmas taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– alates 2010. aastast määruse (EÜ) nr 
1782/2003 IV jaotise III peatüki ja 
käesoleva määruse IV jaotise 1. peatüki 1. 
jaoga ettenähtud riisi eritoetus kooskõlas 
käesoleva määruse artikli 72 lõikega 2 
ettenähtud ajakavaga;

– alates 2013. aastast määruse (EÜ) nr 
1782/2003 IV jaotise III peatüki ja 
käesoleva määruse IV jaotise 1. peatüki 1. 
jaoga ettenähtud riisi eritoetus kooskõlas 
käesoleva määruse artikli 72 lõikega 2 
ettenähtud ajakavaga;

Or. fr

Selgitus

L'intégration dans le régime de paiement unique doit se faire à partir de 2013 et pas avant.
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Ettepanek võtta vastu määrus
AnneX lisa – I osa – viies taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– alates 2011. aastast määruse (EÜ) nr 
1234/2007 II osa I jaotise IV peatüki I jao 
I alajaoga ettenähtud kuivsööda 
töötlemistoetus;

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Les fourrages séchés sont encadrés par une OCM qui fait l'objet d'une évaluation dont les 
résultats ne sont pas encore connus. Si le secteur a besoin de se restructurer pour perdurer, 
dans la situation actuelle de crise des productions animales il convient de garantur le 
maintien d'une offre de produits riches en protéines. 

Muudatusettepanek 124

Ettepanek võtta vastu määrus
X lisa – I osa – kuues taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– alates 2011. aastast määruse (EÜ) nr 
1234/2007 II osa I jaotise IV peatüki I jao 
II alajaoga ettenähtud kiu tootmiseks 
kasvatatava lina töötlemistoetus kooskõlas 
kõnealuse alajaoga ettenähtud ajakavaga;

– alates 2013. aastast määruse (EÜ) nr 
1234/2007 II osa I jaotise IV peatüki I jao 
II alajaoga ettenähtud kiu tootmiseks 
kasvatatava lina töötlemistoetus kooskõlas 
kõnealuse alajaoga ettenähtud ajakavaga;

Or. fr

Selgitus

L'OCM lin et chanvre a fait l'objet d'une étude très positive de la part de la Commission elle-
même, il n'y a donc pas de raisons de supprimer le dispositif immédiatement. 
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Muudatusettepanek 125

Ettepanek võtta vastu määrus
X lisa – I osa – seitsmes taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– alates 2011. aastast määruse (EÜ) nr 
1234/2007 artikliga [95a] ettenähtud 
kartulitärklise toetus ja kõnealuse artikliga 
ettenähtud tärklisekartuli toetus kooskõlas 
käesoleva määruse artikliga 75 ettenähtud 
ajakavaga.

– alates 2013. aastast määruse (EÜ) nr 
1234/2007 artikliga [95a] ettenähtud 
kartulitärklise toetus ja kõnealuse artikliga 
ettenähtud tärklisekartuli toetus kooskõlas 
käesoleva määruse artikliga 75 ettenähtud 
ajakavaga.

Or. fr

Selgitus

La disparition de cette production peut avoir des conséquences importantes sur l'emploi dans 
certaines régions, il semble donc plus approprié de maintenir le régime actuel jusqu'en 2013. 

Muudatusettepanek 126

Ettepanek võtta vastu määrus
X lisa – II osa – teine taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

veise- ja vasikaliha toetused, välja arvatud 
ammlehmatoetus, kooskõlas artikliga 55 
ettenähtud ajakavaga.

veise- ja vasikaliha toetused, välja arvatud 
ammlehmatoetus ja vasikate tapatoetus, 
kooskõlas artikliga 55 ettenähtud 
ajakavaga.

Or. fr
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Muudatusettepanek 127

Ettepanek võtta vastu määrus
XI lisa – tabel „Kuivsööt”

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tabel „Kuivsööt” Tabel jäetakse välja.

Or. fr

Muudatusettepanek 128

Ettepanek võtta vastu määrus
XI lisa – tabel „Valgurikkad kultuurid”

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tabel „Valgurikkad kultuurid” Tabel jäetakse välja.

Or. fr

Muudatusettepanek 129

Ettepanek võtta vastu määrus
XI lisa – tabel „Riis”

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Veerg 2010 välja jäetud
Veerg 2011
Veerg 2012

Or. fr

Muudatusettepanek 130

Ettepanek võtta vastu määrus
XI lisa – tabel „Pikakiuline lina”
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Veerg 2011 välja jäetud
Veerg 2012

Or. fr

Muudatusettepanek 131

Ettepanek võtta vastu määrus
XI lisa – tabel „Kartulitärklise töötlemistoetus”

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Veerg 2011 välja jäetud
Veerg 2012

Or. fr

Muudatusettepanek 132

Ettepanek võtta vastu määrus
XI lisa – tabel „Kartulitärklise toetus kasvatajatele”

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Veerg 2011 välja jäetud
Veerg 2012

Or. fr
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