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Muudatusettepanek 283
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Liikmesriikidel tuleks lubada 
kasutada oma otsetoetuste riikliku 
ülemmäära osa tootmiskohustusega 
seotud toetuse maksmiseks teatavates 
sektorites selgelt määratletud juhtudel. 
Tootmiskohustusega seotud toetusteks 
kasutatavad vahendid olema piiratud 
asjakohase tasemega, võimaldades samal 
ajal sellist toetust anda liikmesriikides või 
nende konkreetsetes piirkondades, kus 
teatavaid põllumajandusliku tootmise 
viise või teatavaid põllumajandussektoreid 
peetakse majanduslikel, keskkonnaalastel 
ja/või sotsiaalsetel põhjustel eriti tähtsaks 
ning kus valitseb teatav olukord. 
Liikmesriikidel tuleks lubada kõnealuseks 
toetuseks kasutada kuni 5 % oma 
riiklikust ülemmäärast või 10 % juhul, kui 
tootmiskohutusega seotud toetuse tase 
ületab 5 % vähemalt ühel aastal 
ajavahemikus 2010–2013. Nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel, kui teatavad 
konkreetsed tundlikud vajadused 
piirkonnas on tõendatud ja pärast 
komisjoni heakskiitu, saaksid 
liikmesriigid kasutada rohkem kui 10 % 
oma kõnealusest ülemmäärast. 
Tootmiskohustusega seotud toetust tuleks 
anda üksnes määral, mis on vajalik 
praeguse tootmistaseme säilitamise 
innustamiseks asjaomastes piirkondades. 
Kõnealune toetus peaks olema 
kättesaadav ka põllumajandustootjatele, 
kes 31. detsembril 2013 omavad määruse
(EÜ) nr 1782/2003 ja määruse (EÜ) nr 
73/2009 kohaselt jaotatud eritoetusõigusi 
ja kellel ei ole toetuskõlblikke hektareid 
toetusõiguste aktiveerimiseks. Seoses 
sellise vabatahtliku tootmiskohustusega 

(33) Otsetoetuste tootmisest lahtisidumine 
ja ühtse otsemaksete kava kehtestamine 
olid ühise põllumajanduspoliitika 
reformiprotsessi olulised osad.
Määruse (EÜ) nr 1782/2003 ja määruse
(EÜ) nr 73/2009 kohaldamisel saadud 
kogemused koos turuolukorra arenguga 
osutavad sellele, et kavad, mis 2013.
aastal hoiti ühtsest otsemaksete kavast 
eraldi, saab nüüd põhitoetuskavaga 
integreerida, et soodustada rohkem turule 
orienteeritud ja säästvat põllumajandust.
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seotud toetuse heakskiitmisega, mis ületab 
10 % liikmesriigiti määratud iga-aastasest 
riiklikust ülemmäärast, peaks komisjonil 
olema täiendavalt õigus võtta vastu 
rakendusakte ilma määrust (EL) nr 
182/2011 kohaldamata.

Or. en

Muudatusettepanek 284
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Liikmesriikidel tuleks lubada 
kasutada oma otsetoetuste riikliku 
ülemmäära osa tootmiskohustusega 
seotud toetuse maksmiseks teatavates 
sektorites selgelt määratletud juhtudel. 
Tootmiskohustusega seotud toetusteks 
kasutatavad vahendid olema piiratud 
asjakohase tasemega, võimaldades samal 
ajal sellist toetust anda liikmesriikides või 
nende konkreetsetes piirkondades, kus 
teatavaid põllumajandusliku tootmise 
viise või teatavaid põllumajandussektoreid 
peetakse majanduslikel, keskkonnaalastel 
ja/või sotsiaalsetel põhjustel eriti tähtsaks 
ning kus valitseb teatav olukord. 
Liikmesriikidel tuleks lubada kõnealuseks 
toetuseks kasutada kuni 5 % oma 
riiklikust ülemmäärast või 10 % juhul, kui 
tootmiskohutusega seotud toetuse tase 
ületab 5 % vähemalt ühel aastal 
ajavahemikus 2010–2013. Nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel, kui teatavad 
konkreetsed tundlikud vajadused 
piirkonnas on tõendatud ja pärast 
komisjoni heakskiitu, saaksid 
liikmesriigid kasutada rohkem kui 10 % 
oma kõnealusest ülemmäärast. 
Tootmiskohustusega seotud toetust tuleks 
anda üksnes määral, mis on vajalik 

välja jäetud
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praeguse tootmistaseme säilitamise 
innustamiseks asjaomastes piirkondades. 
Kõnealune toetus peaks olema 
kättesaadav ka põllumajandustootjatele, 
kes 31. detsembril 2013 omavad määruse 
(EÜ) nr 1782/2003 ja määruse (EÜ) nr 
73/2009 kohaselt jaotatud eritoetusõigusi 
ja kellel ei ole toetuskõlblikke hektareid 
toetusõiguste aktiveerimiseks. Seoses 
sellise vabatahtliku tootmiskohustusega 
seotud toetuse heakskiitmisega, mis ületab 
10 % liikmesriigiti määratud iga-aastasest 
riiklikust ülemmäärast, peaks komisjonil 
olema täiendavalt õigus võtta vastu 
rakendusakte ilma määrust (EL) nr 
182/2011 kohaldamata.

Or. en

Muudatusettepanek 285
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Liikmesriikidel tuleks lubada kasutada 
oma otsetoetuste riikliku ülemmäära osa 
tootmiskohustusega seotud toetuse 
maksmiseks teatavates sektorites selgelt 
määratletud juhtudel. Tootmiskohustusega 
seotud toetusteks kasutatavad vahendid 
olema piiratud asjakohase tasemega, 
võimaldades samal ajal sellist toetust anda 
liikmesriikides või nende konkreetsetes 
piirkondades, kus teatavaid 
põllumajandusliku tootmise viise või 
teatavaid põllumajandussektoreid peetakse 
majanduslikel, keskkonnaalastel ja/või 
sotsiaalsetel põhjustel eriti tähtsaks ning 
kus valitseb teatav olukord. Liikmesriikidel 
tuleks lubada kõnealuseks toetuseks 
kasutada kuni 5 % oma riiklikust 
ülemmäärast või 10 % juhul, kui 
tootmiskohutusega seotud toetuse tase 

(33) Liikmesriikidel tuleks lubada kasutada 
oma otsetoetuste riikliku ülemmäära osa 
tootmiskohustusega seotud toetuse 
maksmiseks teatavates sektorites selgelt 
määratletud juhtudel. Tootmiskohustusega 
seotud toetusteks kasutatavad vahendid 
olema piiratud asjakohase tasemega, 
võimaldades samal ajal sellist toetust anda 
liikmesriikides või nende konkreetsetes 
piirkondades, kus teatavaid 
põllumajandusliku tootmise viise või 
teatavaid põllumajandussektoreid peetakse 
majanduslikel, keskkonnaalastel ja/või 
sotsiaalsetel põhjustel eriti tähtsaks ning
kus valitseb teatav olukord. Liikmesriikidel 
tuleks lubada kõnealuseks toetuseks 
kasutada kuni 5 % oma riiklikust 
ülemmäärast või 20 % juhul, kui 
tootmiskohutusega seotud toetuse tase 
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ületab 5 % vähemalt ühel aastal 
ajavahemikus 2010–2013. Nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel, kui teatavad 
konkreetsed tundlikud vajadused 
piirkonnas on tõendatud ja pärast 
komisjoni heakskiitu, saaksid liikmesriigid 
kasutada rohkem kui 10 % oma 
kõnealusest ülemmäärast.
Tootmiskohustusega seotud toetust tuleks 
anda üksnes määral, mis on vajalik 
praeguse tootmistaseme säilitamise 
innustamiseks asjaomastes piirkondades.
Kõnealune toetus peaks olema kättesaadav 
ka põllumajandustootjatele, kes 31. 
detsembril 2013 omavad määruse (EÜ) nr 
1782/2003 ja määruse (EÜ) nr 73/2009 
kohaselt jaotatud eritoetusõigusi ja kellel ei 
ole toetuskõlblikke hektareid toetusõiguste 
aktiveerimiseks. Seoses sellise vabatahtliku 
tootmiskohustusega seotud toetuse 
heakskiitmisega, mis ületab 10 % 
liikmesriigiti määratud iga-aastasest 
riiklikust ülemmäärast, peaks komisjonil 
olema täiendavalt õigus võtta vastu 
rakendusakte ilma määrust (EL) nr 
182/2011 kohaldamata.

ületab 5 % vähemalt ühel aastal 
ajavahemikus 2010–2013. Nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel, kui teatavad 
konkreetsed tundlikud vajadused 
piirkonnas on tõendatud ja pärast 
komisjoni heakskiitu, saaksid liikmesriigid 
kasutada rohkem kui 20 % oma 
kõnealusest ülemmäärast.
Tootmiskohustusega seotud toetust tuleks 
anda vajalikus ulatuses, et stimuleerida 
tööhõive või tootmise praeguse taseme 
säilitamist asjaomastes piirkondades või et 
toetada sektoreid või tootmisviise, mis
märkimisväärselt aitavad kaasa 
keskkonna- ja kliimakaitsele või 
bioloogilisele mitmekesisusele. Kõnealune 
toetus peaks olema kättesaadav ka 
põllumajandustootjatele, kes 31. detsembril 
2013 omavad määruse (EÜ) nr 1782/2003 
ja määruse (EÜ) nr 73/2009 kohaselt 
jaotatud eritoetusõigusi ja kellel ei ole 
toetuskõlblikke hektareid toetusõiguste 
aktiveerimiseks. Seoses sellise vabatahtliku 
tootmiskohustusega seotud toetuse 
heakskiitmisega, mis ületab 10 % 
liikmesriigiti määratud iga-aastasest 
riiklikust ülemmäärast, peaks komisjonil 
olema täiendavalt õigus võtta vastu 
rakendusakte ilma määrust (EL) nr 
182/2011 kohaldamata.

Or. bg

Muudatusettepanek 286
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Liikmesriikidel tuleks lubada kasutada 
oma otsetoetuste riikliku ülemmäära osa 
tootmiskohustusega seotud toetuse 
maksmiseks teatavates sektorites selgelt 
määratletud juhtudel. Tootmiskohustusega 

(33) Liikmesriikidel tuleks lubada kasutada 
oma otsetoetuste riikliku ülemmäära osa 
tootmiskohustusega seotud toetuse 
maksmiseks teatavates sektorites selgelt 
määratletud juhtudel. Tootmiskohustusega 
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seotud toetusteks kasutatavad vahendid 
olema piiratud asjakohase tasemega, 
võimaldades samal ajal sellist toetust anda 
liikmesriikides või nende konkreetsetes 
piirkondades, kus teatavaid 
põllumajandusliku tootmise viise või 
teatavaid põllumajandussektoreid peetakse 
majanduslikel, keskkonnaalastel ja/või 
sotsiaalsetel põhjustel eriti tähtsaks ning 
kus valitseb teatav olukord. Liikmesriikidel 
tuleks lubada kõnealuseks toetuseks 
kasutada kuni 5 % oma riiklikust 
ülemmäärast või 10 % juhul, kui 
tootmiskohutusega seotud toetuse tase
ületab 5 % vähemalt ühel aastal 
ajavahemikus 2010–2013. Nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel, kui teatavad 
konkreetsed tundlikud vajadused 
piirkonnas on tõendatud ja pärast 
komisjoni heakskiitu, saaksid 
liikmesriigid kasutada rohkem kui 10 % 
oma kõnealusest ülemmäärast.
Tootmiskohustusega seotud toetust tuleks 
anda üksnes määral, mis on vajalik 
praeguse tootmistaseme säilitamise 
innustamiseks asjaomastes piirkondades.
Kõnealune toetus peaks olema kättesaadav 
ka põllumajandustootjatele, kes 31. 
detsembril 2013 omavad määruse (EÜ) nr 
1782/2003 ja määruse (EÜ) nr 73/2009 
kohaselt jaotatud eritoetusõigusi ja kellel ei 
ole toetuskõlblikke hektareid toetusõiguste 
aktiveerimiseks. Seoses sellise 
vabatahtliku tootmiskohustusega seotud 
toetuse heakskiitmisega, mis ületab 10 % 
liikmesriigiti määratud iga-aastasest 
riiklikust ülemmäärast, peaks komisjonil 
olema täiendavalt õigus võtta vastu 
rakendusakte ilma määrust (EL) nr 
182/2011 kohaldamata.

seotud toetusteks kasutatavad vahendid 
olema piiratud asjakohase tasemega, 
võimaldades samal ajal sellist toetust anda 
liikmesriikides või nende konkreetsetes 
piirkondades, kus teatavaid 
põllumajandusliku tootmise viise või 
teatavaid põllumajandussektoreid peetakse 
majanduslikel, keskkonnaalastel ja/või 
sotsiaalsetel põhjustel eriti tähtsaks ning 
kus valitseb teatav olukord. Liikmesriikidel 
tuleks lubada kehtestada oma enda toetuse 
tase, mis ei tohiks ulatuda üle 15% nende 
riiklikust ülemmäärast.
Tootmiskohustusega seotud toetust tuleks 
anda vajalikus ulatuses, et stimuleerida 
tootmise praeguse taseme säilitamist 
asjaomastes piirkondades või et toetada 
sektoreid või tootmisviise, mis
märkimisväärselt aitavad kaasa 
keskkonna- ja kliimakaitsele või 
bioloogilisele mitmekesisusele. Kõnealune 
toetus peaks olema kättesaadav ka 
põllumajandustootjatele, kes 31. detsembril 
2013 omavad määruse (EÜ) nr 1782/2003 
ja määruse (EÜ) nr 73/2009 kohaselt 
jaotatud eritoetusõigusi ja kellel ei ole 
toetuskõlblikke hektareid toetusõiguste 
aktiveerimiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 287
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Liikmesriikidel tuleks lubada kasutada 
oma otsetoetuste riikliku ülemmäära osa 
tootmiskohustusega seotud toetuse 
maksmiseks teatavates sektorites selgelt 
määratletud juhtudel. Tootmiskohustusega 
seotud toetusteks kasutatavad vahendid 
olema piiratud asjakohase tasemega, 
võimaldades samal ajal sellist toetust anda 
liikmesriikides või nende konkreetsetes 
piirkondades, kus teatavaid 
põllumajandusliku tootmise viise või 
teatavaid põllumajandussektoreid peetakse 
majanduslikel, keskkonnaalastel ja/või 
sotsiaalsetel põhjustel eriti tähtsaks ning 
kus valitseb teatav olukord. Liikmesriikidel 
tuleks lubada kõnealuseks toetuseks 
kasutada kuni 5 % oma riiklikust 
ülemmäärast või 10 % juhul, kui 
tootmiskohutusega seotud toetuse tase 
ületab 5 % vähemalt ühel aastal 
ajavahemikus 2010–2013. Nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel, kui teatavad 
konkreetsed tundlikud vajadused 
piirkonnas on tõendatud ja pärast 
komisjoni heakskiitu, saaksid 
liikmesriigid kasutada rohkem kui 10 % 
oma kõnealusest ülemmäärast. 
Tootmiskohustusega seotud toetust tuleks 
anda üksnes määral, mis on vajalik 
praeguse tootmistaseme säilitamise 
innustamiseks asjaomastes piirkondades.
Kõnealune toetus peaks olema kättesaadav 
ka põllumajandustootjatele, kes 31. 
detsembril 2013 omavad määruse (EÜ) nr 
1782/2003 ja määruse (EÜ) nr 73/2009 
kohaselt jaotatud eritoetusõigusi ja kellel ei 
ole toetuskõlblikke hektareid toetusõiguste 
aktiveerimiseks. Seoses sellise 
vabatahtliku tootmiskohustusega seotud 
toetuse heakskiitmisega, mis ületab 10 % 
liikmesriigiti määratud iga-aastasest 
riiklikust ülemmäärast, peaks komisjonil 
olema täiendavalt õigus võtta vastu 

(33) Liikmesriikidel tuleks lubada kasutada 
oma otsetoetuste riikliku ülemmäära osa 
tootmiskohustusega seotud toetuse 
maksmiseks teatavates sektorites selgelt 
määratletud juhtudel. Tootmiskohustusega 
seotud toetusteks kasutatavad vahendid 
olema piiratud asjakohase tasemega, 
võimaldades samal ajal sellist toetust anda 
liikmesriikides või nende konkreetsetes 
piirkondades, kus teatavaid 
põllumajandusliku tootmise viise või 
teatavaid põllumajandussektoreid peetakse 
majanduslikel, keskkonnaalastel ja/või 
sotsiaalsetel põhjustel eriti tähtsaks ning 
kus valitseb teatav olukord. Liikmesriikidel 
tuleks lubada kõnealuseks toetuseks 
kasutada kuni 10 % oma riiklikust 
ülemmäärast Tootmiskohustusega seotud 
toetust tuleks anda üksnes määral, mis on 
vajalik praeguse tootmistaseme säilitamise 
innustamiseks asjaomastes piirkondades, 
ning selle tingimuse nõuetekohase 
järgimise tagamiseks peaks komisjonil 
olema õigus kontrollida tootmistasemeid 
sektorites ja piirkondades, kus seda 
toetust rakendatakse ja vajaduse korral 
nõudma liikmesriikidelt 
tootmiskohustusega seotud otsetoetuste 
protsendi vähendamist. Kõnealune toetus 
peaks olema kättesaadav ka 
põllumajandustootjatele, kes 31. detsembril 
2013 omavad määruse (EÜ) nr 1782/2003 
ja määruse (EÜ) nr 73/2009 kohaselt 
jaotatud eritoetusõigusi ja kellel ei ole 
toetuskõlblikke hektareid toetusõiguste 
aktiveerimiseks.
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rakendusakte ilma määrust (EL) nr 
182/2011 kohaldamata.

Or. en

Selgitus

Tootmiskohustusega seotud toetuse piirmäärad kooskõlas muudatustega artiklites.

Muudatusettepanek 288
Robert Sturdy, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Liikmesriikidel tuleks lubada kasutada 
oma otsetoetuste riikliku ülemmäära osa 
tootmiskohustusega seotud toetuse 
maksmiseks teatavates sektorites selgelt 
määratletud juhtudel. Tootmiskohustusega 
seotud toetusteks kasutatavad vahendid 
olema piiratud asjakohase tasemega, 
võimaldades samal ajal sellist toetust anda 
liikmesriikides või nende konkreetsetes 
piirkondades, kus teatavaid 
põllumajandusliku tootmise viise või 
teatavaid põllumajandussektoreid peetakse 
majanduslikel, keskkonnaalastel ja/või 
sotsiaalsetel põhjustel eriti tähtsaks ning 
kus valitseb teatav olukord. Liikmesriikidel 
tuleks lubada kõnealuseks toetuseks 
kasutada kuni 5 % oma riiklikust 
ülemmäärast või 10 % juhul, kui 
tootmiskohutusega seotud toetuse tase 
ületab 5 % vähemalt ühel aastal 
ajavahemikus 2010–2013. Nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel, kui teatavad 
konkreetsed tundlikud vajadused 
piirkonnas on tõendatud ja pärast 
komisjoni heakskiitu, saaksid liikmesriigid 
kasutada rohkem kui 10 % oma 
kõnealusest ülemmäärast. 
Tootmiskohustusega seotud toetust tuleks 
anda üksnes määral, mis on vajalik 

(33) Liikmesriikidel ei tohiks enam lubada 
kasutada oma otsetoetuste riikliku 
ülemmäära osa tootmiskohustusega seotud 
toetuse maksmiseks teatavates sektorites, 
välja arvatud väga selgelt määratletud 
juhtudel ja piiratud aja jooksul. 
Tootmiskohustusega seotud toetusteks 
kasutatavad vahendid olema piiratud 
asjakohase tasemega, võimaldades samal 
ajal sellist toetust anda liikmesriikides või 
nende konkreetsetes piirkondades, kus 
teatavaid põllumajandusliku tootmise viise 
või teatavaid põllumajandussektoreid 
peetakse majanduslikel, keskkonnaalastel 
ja/või sotsiaalsetel põhjustel oluliseks ning 
kus valitseb teatav olukord. Liikmesriikidel 
tuleks lubada kõnealuseks toetuseks 
kasutada kuni 5 % oma riiklikust 
ülemmäärast Väga erakorralistel ja 
nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel, kui 
teatavad konkreetsed tundlikud vajadused 
piirkonnas on tõendatud ja pärast 
komisjoni heakskiitu, saaksid liikmesriigid 
kasutada rohkem kui 5 % oma kõnealusest 
ülemmäärast. Tootmiskohustusega seotud 
toetust tuleks anda üksnes määral, mis on 
vajalik praeguse tootmistaseme säilitamise 
innustamiseks asjaomastes piirkondades. 
Kõnealune toetus peaks olema kättesaadav 
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praeguse tootmistaseme säilitamise 
innustamiseks asjaomastes piirkondades. 
Kõnealune toetus peaks olema kättesaadav 
ka põllumajandustootjatele, kes 31. 
detsembril 2013 omavad määruse (EÜ) nr 
1782/2003 ja määruse (EÜ) nr 73/2009 
kohaselt jaotatud eritoetusõigusi ja kellel ei 
ole toetuskõlblikke hektareid toetusõiguste 
aktiveerimiseks. Seoses sellise vabatahtliku 
tootmiskohustusega seotud toetuse 
heakskiitmisega, mis ületab 10 % 
liikmesriigiti määratud iga-aastasest 
riiklikust ülemmäärast, peaks komisjonil 
olema täiendavalt õigus võtta vastu 
rakendusakte ilma määrust (EL) nr 
182/2011 kohaldamata.

ka põllumajandustootjatele, kes 31. 
detsembril 2013 omavad määruse (EÜ) nr 
1782/2003 ja määruse (EÜ) nr 73/2009 
kohaselt jaotatud eritoetusõigusi ja kellel ei 
ole toetuskõlblikke hektareid toetusõiguste 
aktiveerimiseks. Seoses sellise vabatahtliku 
tootmiskohustusega seotud toetuse 
heakskiitmisega, mis ületab 5 % 
liikmesriigiti määratud iga-aastasest 
riiklikust ülemmäärast, peaks komisjonil 
olema täiendavalt õigus võtta vastu 
rakendusakte ilma määrust (EL) nr 
182/2011 kohaldamata.
Tootmiskohustusega seotud toetuse 
andmise võimalus peaks piirduma 
väikeste ja erivajadustega sektoritega ning 
ei tohiks toimida üldise abivahendina. 
Sellega seoses tuleks tootmiskohustusega 
seotud toetused järk-järgult kaotada 
niipea kui võimalik.

Or. en

Muudatusettepanek 289
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Liikmesriikidel tuleks lubada kasutada 
oma otsetoetuste riikliku ülemmäära osa 
tootmiskohustusega seotud toetuse 
maksmiseks teatavates sektorites selgelt
määratletud juhtudel. Tootmiskohustusega 
seotud toetusteks kasutatavad vahendid 
olema piiratud asjakohase tasemega, 
võimaldades samal ajal sellist toetust anda 
liikmesriikides või nende konkreetsetes 
piirkondades, kus teatavaid 
põllumajandusliku tootmise viise või 
teatavaid põllumajandussektoreid peetakse 
majanduslikel, keskkonnaalastel ja/või 
sotsiaalsetel põhjustel eriti tähtsaks ning 
kus valitseb teatav olukord. Liikmesriikidel 

(33) Liikmesriikidel ja põllumajanduse 
eest vastutavatel piirkondlikel 
institutsioonidel tuleks lubada kasutada 
oma otsetoetuste riikliku ülemmäära osa 
tootmiskohustusega seotud toetuse 
maksmiseks teatavates sektorites ja 
juhtudel, mille nad on selgelt
määratlenud. Tootmiskohustusega seotud 
toetusteks kasutatavad vahendid olema 
piiratud asjakohase tasemega, võimaldades 
samal ajal sellist toetust anda 
liikmesriikides või nende konkreetsetes 
piirkondades, kus teatavaid 
põllumajandusliku tootmise viise või 
teatavaid põllumajandussektoreid peetakse 
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tuleks lubada kõnealuseks toetuseks 
kasutada kuni 5 % oma riiklikust 
ülemmäärast või 10 % juhul, kui 
tootmiskohutusega seotud toetuse tase 
ületab 5 % vähemalt ühel aastal 
ajavahemikus 2010–2013. Nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel, kui teatavad 
konkreetsed tundlikud vajadused 
piirkonnas on tõendatud ja pärast
komisjoni heakskiitu, saaksid liikmesriigid 
kasutada rohkem kui 10 % oma 
kõnealusest ülemmäärast.
Tootmiskohustusega seotud toetust tuleks 
anda üksnes määral, mis on vajalik 
praeguse tootmistaseme säilitamise 
innustamiseks asjaomastes piirkondades.
Kõnealune toetus peaks olema kättesaadav 
ka põllumajandustootjatele, kes 31. 
detsembril 2013 omavad määruse (EÜ) nr 
1782/2003 ja määruse (EÜ) nr 73/2009 
kohaselt jaotatud eritoetusõigusi ja kellel ei 
ole toetuskõlblikke hektareid toetusõiguste 
aktiveerimiseks. Seoses sellise vabatahtliku 
tootmiskohustusega seotud toetuse 
heakskiitmisega, mis ületab 10 % 
liikmesriigiti määratud iga-aastasest 
riiklikust ülemmäärast, peaks komisjonil 
olema täiendavalt õigus võtta vastu 
rakendusakte ilma määrust (EL) nr 
182/2011 kohaldamata.

majanduslikel, keskkonnaalastel ja/või 
sotsiaalsetel põhjustel eriti tähtsaks ning 
kus valitseb teatav olukord, aidates sellega 
parandada nende konkurentsivõimet ja 
nende toodete kvaliteeti ning vähendada 
ebavõrdust väärtusahelas. Liikmesriikidel 
tuleks lubada kõnealuseks toetuseks 
kasutada kuni 5 % oma riiklikust 
ülemmäärast või 10 % juhul, kui 
tootmiskohutusega seotud toetuse tase 
ületab 5 % vähemalt ühel aastal 
ajavahemikus 2010–2013. Nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel, kui teatavad 
konkreetsed tundlikud vajadused 
piirkonnas on tõendatud ja pärast 
komisjoni heakskiitu, saaksid liikmesriigid 
kasutada rohkem kui 10 % oma 
kõnealusest ülemmäärast.
Tootmiskohustusega seotud toetust tuleks 
anda üksnes määral, mis on vajalik 
praeguse tootmistaseme säilitamise 
innustamiseks asjaomastes piirkondades.
Kõnealune toetus peaks olema kättesaadav 
ka põllumajandustootjatele, kes 31. 
detsembril 2013 omavad määruse (EÜ) nr 
1782/2003 ja määruse (EÜ) nr 73/2009 
kohaselt jaotatud eritoetusõigusi ja kellel ei 
ole toetuskõlblikke hektareid toetusõiguste 
aktiveerimiseks. Seoses sellise vabatahtliku 
tootmiskohustusega seotud toetuse 
heakskiitmisega, mis ületab 10 % 
liikmesriigiti määratud iga-aastasest 
riiklikust ülemmäärast, peaks komisjonil 
olema täiendavalt õigus võtta vastu 
rakendusakte ilma määrust (EL) nr 
182/2011 kohaldamata.

Or. es

Selgitus

Väärtusahela tasakaalustamatus on üks algpõhjuseid, miks mõned sektorid globaliseerunud 
ja avatud turul kaovad.

Muudatusettepanek 290
Struan Stevenson
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Liikmesriikidel tuleks lubada kasutada 
oma otsetoetuste riikliku ülemmäära osa 
tootmiskohustusega seotud toetuse 
maksmiseks teatavates sektorites selgelt 
määratletud juhtudel. Tootmiskohustusega 
seotud toetusteks kasutatavad vahendid
olema piiratud asjakohase tasemega, 
võimaldades samal ajal sellist toetust anda 
liikmesriikides või nende konkreetsetes 
piirkondades, kus teatavaid 
põllumajandusliku tootmise viise või 
teatavaid põllumajandussektoreid peetakse 
majanduslikel, keskkonnaalastel ja/või 
sotsiaalsetel põhjustel eriti tähtsaks ning 
kus valitseb teatav olukord. Liikmesriikidel 
tuleks lubada kõnealuseks toetuseks 
kasutada kuni 5 % oma riiklikust 
ülemmäärast või 10 % juhul, kui 
tootmiskohutusega seotud toetuse tase 
ületab 5 % vähemalt ühel aastal 
ajavahemikus 2010–2013. Nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel, kui teatavad 
konkreetsed tundlikud vajadused 
piirkonnas on tõendatud ja pärast 
komisjoni heakskiitu, saaksid liikmesriigid 
kasutada rohkem kui 10 % oma 
kõnealusest ülemmäärast.
Tootmiskohustusega seotud toetust tuleks 
anda üksnes määral, mis on vajalik 
praeguse tootmistaseme säilitamise 
innustamiseks asjaomastes piirkondades.
Kõnealune toetus peaks olema kättesaadav 
ka põllumajandustootjatele, kes 31. 
detsembril 2013 omavad määruse (EÜ) nr 
1782/2003 ja määruse (EÜ) nr 73/2009 
kohaselt jaotatud eritoetusõigusi ja kellel ei 
ole toetuskõlblikke hektareid toetusõiguste 
aktiveerimiseks. Seoses sellise vabatahtliku 
tootmiskohustusega seotud toetuse 
heakskiitmisega, mis ületab 10 % 
liikmesriigiti määratud iga-aastasest 
riiklikust ülemmäärast, peaks komisjonil 

(33) Liikmesriikidel tuleks lubada kasutada 
oma otsetoetuste riikliku ülemmäära osa 
tootmiskohustusega seotud toetuse 
maksmiseks teatavates sektorites selgelt 
määratletud juhtudel. Tootmiskohustusega 
seotud toetusteks kasutatavad vahendid 
olema piiratud asjakohase tasemega, 
võimaldades samal ajal sellist toetust anda 
liikmesriikides või nende konkreetsetes 
piirkondades, kus teatavaid 
põllumajandusliku tootmise viise või 
teatavaid põllumajandussektoreid peetakse 
majanduslikel, keskkonnaalastel, 
maastikuga seotud ja/või sotsiaalsetel 
põhjustel eriti tähtsaks ning kus valitseb 
teatav olukord. Liikmesriikidel tuleks 
lubada kõnealuseks toetuseks kasutada 
kuni 5 % oma riiklikust ülemmäärast või 
10 % juhul, kui tootmiskohutusega seotud 
toetuse tase ületab 5 % vähemalt ühel 
aastal ajavahemikus 2010–2013.
Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel, kui 
teatavad konkreetsed tundlikud vajadused 
piirkonnas on tõendatud ja pärast 
komisjoni heakskiitu, saaksid liikmesriigid 
kasutada rohkem kui 10 % oma 
kõnealusest ülemmäärast.
Tootmiskohustusega seotud toetust tuleks 
anda vajalikus ulatuses, et stimuleerida 
tööhõive või tootmise praeguse taseme 
säilitamist asjaomastes piirkondades või et 
toetada sektoreid või tootmisviise, mis
märkimisväärselt aitavad kaasa 
keskkonnaga seotud asjaoludele, kaasa 
arvatud bioloogiline mitmekesisus ning 
maastiku kestlikkus ning 
kliimamuutustega võitlemine. Kõnealune 
toetus peaks olema kättesaadav ka 
põllumajandustootjatele, kes 31. detsembril 
2013 omavad määruse (EÜ) nr 1782/2003 
ja määruse (EÜ) nr 73/2009 kohaselt 
jaotatud eritoetusõigusi ja kellel ei ole 
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olema täiendavalt õigus võtta vastu 
rakendusakte ilma määrust (EL) nr 
182/2011 kohaldamata.

toetuskõlblikke hektareid toetusõiguste 
aktiveerimiseks. Seoses sellise vabatahtliku 
tootmiskohustusega seotud toetuse 
heakskiitmisega, mis ületab 10 % 
liikmesriigiti määratud iga-aastasest 
riiklikust ülemmäärast, peaks komisjonil 
olema täiendavalt õigus võtta vastu 
rakendusakte ilma määrust (EL) nr 
182/2011 kohaldamata.

Or. en

Muudatusettepanek 291
Vasilica Viorica Dăncilă

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Liikmesriikidel tuleks lubada kasutada 
oma otsetoetuste riikliku ülemmäära osa 
tootmiskohustusega seotud toetuse 
maksmiseks teatavates sektorites selgelt 
määratletud juhtudel. Tootmiskohustusega 
seotud toetusteks kasutatavad vahendid 
olema piiratud asjakohase tasemega, 
võimaldades samal ajal sellist toetust anda 
liikmesriikides või nende konkreetsetes 
piirkondades, kus teatavaid 
põllumajandusliku tootmise viise või 
teatavaid põllumajandussektoreid peetakse 
majanduslikel, keskkonnaalastel ja/või 
sotsiaalsetel põhjustel eriti tähtsaks ning 
kus valitseb teatav olukord. Liikmesriikidel 
tuleks lubada kõnealuseks toetuseks 
kasutada kuni 5 % oma riiklikust 
ülemmäärast või 10 % juhul, kui 
tootmiskohutusega seotud toetuse tase 
ületab 5 % vähemalt ühel aastal 
ajavahemikus 2010–2013. Nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel, kui teatavad 
konkreetsed tundlikud vajadused 
piirkonnas on tõendatud ja pärast 
komisjoni heakskiitu, saaksid liikmesriigid 
kasutada rohkem kui 10 % oma 

(33) Liikmesriikidel tuleks lubada kasutada 
oma otsetoetuste riikliku ülemmäära osa 
tootmiskohustusega seotud toetuse 
maksmiseks teatavates sektorites selgelt 
määratletud juhtudel. Tootmiskohustusega 
seotud toetusteks kasutatavad vahendid 
olema piiratud asjakohase tasemega, 
võimaldades samal ajal sellist toetust anda 
liikmesriikides või nende konkreetsetes 
piirkondades, kus teatavaid 
põllumajandusliku tootmise viise või 
teatavaid põllumajandussektoreid peetakse
majanduslikel, keskkonnaalastel ja/või 
sotsiaalsetel põhjustel eriti tähtsaks ning 
kus valitseb teatav olukord. Liikmesriikidel 
tuleks lubada kõnealuseks toetuseks 
kasutada kuni 5 % oma riiklikust 
ülemmäärast või 10 % juhul, kui 
tootmiskohutusega seotud toetuse tase 
ületab 5 % vähemalt ühel aastal 
ajavahemikus 2010–2013. Nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel, kui teatavad 
konkreetsed tundlikud vajadused 
piirkonnas on tõendatud ja pärast 
komisjoni heakskiitu, saaksid liikmesriigid 
kasutada rohkem kui 10 % oma
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kõnealusest ülemmäärast. 
Tootmiskohustusega seotud toetust tuleks 
anda üksnes määral, mis on vajalik 
praeguse tootmistaseme säilitamise 
innustamiseks asjaomastes piirkondades. 
Kõnealune toetus peaks olema kättesaadav 
ka põllumajandustootjatele, kes 31. 
detsembril 2013 omavad määruse (EÜ) nr 
1782/2003 ja määruse (EÜ) nr 73/2009 
kohaselt jaotatud eritoetusõigusi ja kellel ei 
ole toetuskõlblikke hektareid toetusõiguste 
aktiveerimiseks. Seoses sellise vabatahtliku 
tootmiskohustusega seotud toetuse 
heakskiitmisega, mis ületab 10 % 
liikmesriigiti määratud iga-aastasest 
riiklikust ülemmäärast, peaks komisjonil 
olema täiendavalt õigus võtta vastu 
rakendusakte ilma määrust (EL) nr 
182/2011 kohaldamata.

kõnealusest ülemmäärast. 
Tootmiskohustusega seotud toetust tuleks 
anda üksnes määral, mis on vajalik 
praeguse tootmistaseme säilitamise 
innustamiseks asjaomastes piirkondades. 
Kõnealune toetus peaks olema kättesaadav 
ka põllumajandustootjatele, kes 31. 
detsembril 2013 omavad määruse (EÜ) nr 
1782/2003 ja määruse (EÜ) nr 73/2009 
kohaselt jaotatud eritoetusõigusi ja kellel ei 
ole toetuskõlblikke hektareid toetusõiguste 
aktiveerimiseks. Seoses sellise vabatahtliku 
tootmiskohustusega seotud toetuse 
heakskiitmisega, mis ületab 10 % 
liikmesriigiti määratud iga-aastasest 
riiklikust ülemmäärast, peaks komisjonil 
olema täiendavalt õigus võtta vastu 
rakendusakte ilma määrust (EL) nr 
182/2011 kohaldamata.

Tootmiskohustusega seotud toetuse 
andmine on üsna problemaatiline, 
pidades silmas, et seda mõjutab 
majanduslik, sotsiaalne ja keskkonna 
olukord. Lisaks teeks toetuste andmise 
lihtsamaks ja kergemaks uute sätete 
lisamine, näiteks n.ö. stiimulite kohta, 
mille eesmärk oleks säilitada praegune 
tööhõive või tootmise tase vastavates 
piirkondades, või toetada sektoreid või 
tooteid, mis annavad olulise panuse 
keskkonna seisundi parandamisse, 
kliimamuutuste vastu võitlemisse või 
bioloogilise mitmekesisuse säilitamisse.

Or. ro

Muudatusettepanek 292
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Liikmesriikidel tuleks lubada kasutada 
oma otsetoetuste riikliku ülemmäära osa 
tootmiskohustusega seotud toetuse 
maksmiseks teatavates sektorites selgelt 
määratletud juhtudel. Tootmiskohustusega 
seotud toetusteks kasutatavad vahendid 
olema piiratud asjakohase tasemega, 
võimaldades samal ajal sellist toetust anda 
liikmesriikides või nende konkreetsetes 
piirkondades, kus teatavaid 
põllumajandusliku tootmise viise või 
teatavaid põllumajandussektoreid peetakse 
majanduslikel, keskkonnaalastel ja/või 
sotsiaalsetel põhjustel eriti tähtsaks ning 
kus valitseb teatav olukord. Liikmesriikidel 
tuleks lubada kõnealuseks toetuseks 
kasutada kuni 5 % oma riiklikust 
ülemmäärast või 10 % juhul, kui 
tootmiskohutusega seotud toetuse tase 
ületab 5 % vähemalt ühel aastal 
ajavahemikus 2010–2013. Nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel, kui teatavad 
konkreetsed tundlikud vajadused 
piirkonnas on tõendatud ja pärast 
komisjoni heakskiitu, saaksid liikmesriigid 
kasutada rohkem kui 10 % oma 
kõnealusest ülemmäärast.
Tootmiskohustusega seotud toetust tuleks 
anda üksnes määral, mis on vajalik 
praeguse tootmistaseme säilitamise 
innustamiseks asjaomastes piirkondades.
Kõnealune toetus peaks olema kättesaadav 
ka põllumajandustootjatele, kes 31. 
detsembril 2013 omavad määruse (EÜ) nr 
1782/2003 ja määruse (EÜ) nr 73/2009 
kohaselt jaotatud eritoetusõigusi ja kellel ei 
ole toetuskõlblikke hektareid toetusõiguste 
aktiveerimiseks. Seoses sellise vabatahtliku 
tootmiskohustusega seotud toetuse 
heakskiitmisega, mis ületab 10 % 
liikmesriigiti määratud iga-aastasest 
riiklikust ülemmäärast, peaks komisjonil 
olema täiendavalt õigus võtta vastu
rakendusakte ilma määrust (EL) nr 
182/2011 kohaldamata.

(33) Liikmesriikidel tuleks lubada kasutada 
oma otsetoetuste riikliku ülemmäära osa 
tootmiskohustusega seotud toetuse 
maksmiseks teatavates sektorites selgelt 
määratletud juhtudel. Tootmiskohustusega 
seotud toetusteks kasutatavad vahendid 
olema piiratud asjakohase tasemega, 
võimaldades samal ajal sellist toetust anda 
liikmesriikides või nende konkreetsetes 
piirkondades, kus teatavaid 
põllumajandusliku tootmise viise või 
teatavaid põllumajandussektoreid peetakse 
majanduslikel, keskkonnaalastel ja/või 
sotsiaalsetel põhjustel eriti tähtsaks ning 
kus valitseb teatav olukord. Liikmesriikidel 
tuleks lubada kõnealuseks toetuseks 
kasutada kuni 5 % oma riiklikust 
ülemmäärast või 10 % juhul, kui 
tootmiskohutusega seotud toetuse tase 
ületab 5 % vähemalt ühel aastal 
ajavahemikus 2010–2013. Nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel, kui teatavad 
konkreetsed tundlikud vajadused 
piirkonnas on tõendatud ja pärast 
komisjoni heakskiitu, saaksid liikmesriigid 
kasutada rohkem kui 10 % oma 
kõnealusest ülemmäärast.
Tootmiskohustusega seotud toetust tuleks 
anda üksnes määral, mis on vajalik 
praeguse tootmistaseme säilitamise 
innustamiseks asjaomastes piirkondades.
Kõnealune toetus peaks olema kättesaadav 
ka põllumajandustootjatele, kes 31. 
detsembril 2013 omavad määruse (EÜ) nr 
1782/2003 ja määruse (EÜ) nr 73/2009 
kohaselt jaotatud eritoetusõigusi ja kellel ei 
ole toetuskõlblikke hektareid toetusõiguste 
aktiveerimiseks. Seoses sellise vabatahtliku 
tootmiskohustusega seotud toetuse 
heakskiitmisega, mis ületab 10 % 
liikmesriigiti määratud iga-aastasest 
riiklikust ülemmäärast, tuleks kooskõlas 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 
290 anda komisjonile õigus võtta vastu
delegeeritud õigusakte.
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Or. de

Selgitus

See ei ole tehniline asi, vaid reguleerimise küsimus.

Muudatusettepanek 293
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Selleks et tagada liidu vahendite 
tõhus ja sihipärane kasutamine ning 
vältida topeltrahastamist muu sarnase 
toetusvahendi alusel, tuleks komisjonile 
aluslepingu artikli 290 kohaselt anda 
õigus võtta vastu õigusakte, milles 
kehtestatakse eeskirjad vabatahtliku 
tootmiskohustusega seotud toetuse 
andmise tingimuste kohta ning eeskirjad 
kooskõla kohta muude liidu meetmetega 
ja toetuse kumuleerumise kohta.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 294
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Puuvillasektori toetuse puhul peeti 
määruses (EÜ) nr 73/2009 vajalikuks, et 
osa toetusest jääks seotuks puuvilla 
kasvatamisega toetuskõlbliku hektari 
kohta antava põllukultuurist sõltuva 
toetuse abil, et kindlustada end puuvilla 
tootmispiirkondades tootmise katkemise 
riski vastu, võttes arvesse kõiki aspekte, 
mis võivad seda otsust mõjutada. See 

välja jäetud
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võimalus tuleks säilitada kooskõlas 
1979. aasta ühinemisaktile lisatud 
puuvilla käsitlevas protokollis nr 4 
sätestatud eesmärkidega.

Or. en

Muudatusettepanek 295
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Puuvillasektori toetuse puhul peeti 
määruses (EÜ) nr 73/2009 vajalikuks, et 
osa toetusest jääks seotuks puuvilla 
kasvatamisega toetuskõlbliku hektari kohta 
antava põllukultuurist sõltuva toetuse abil, 
et kindlustada end puuvilla 
tootmispiirkondades tootmise katkemise 
riski vastu, võttes arvesse kõiki aspekte, 
mis võivad seda otsust mõjutada. See 
võimalus tuleks säilitada kooskõlas 
1979. aasta ühinemisaktile lisatud puuvilla 
käsitlevas protokollis nr 4 sätestatud 
eesmärkidega.

(35) Puuvillasektori toetuse puhul peeti 
määruses (EÜ) nr 73/2009 vajalikuks, et 
osa toetusest seotaks viimast korda 
puuvilla kasvatamisega toetuskõlbliku 
hektari kohta antava põllukultuurist sõltuva 
toetuse abil, et kindlustada end puuvilla 
tootmispiirkondades tootmise katkemise 
riski vastu, võttes arvesse kõiki aspekte, 
mis võivad seda otsust mõjutada. See 
võimalus tuleks ajutiselt säilitada 
kooskõlas 1979. aasta ühinemisaktile 
lisatud puuvilla käsitlevas protokollis nr 4 
sätestatud eesmärkidega. Et muuta see 
meede ühise põllumajanduspoliitika 
tulevaste väljakutsete suhtes 
asjakohasemaks, tuleks hinnata puuvilla 
eritoetuse vajalikkust ja tõhusust.

Or. de

Muudatusettepanek 296
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Puuvillasektori toetuse puhul peeti (35) Puuvillasektori toetuse puhul peeti 
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määruses (EÜ) nr 73/2009 vajalikuks, et 
osa toetusest jääks seotuks puuvilla 
kasvatamisega toetuskõlbliku hektari kohta 
antava põllukultuurist sõltuva toetuse abil, 
et kindlustada end puuvilla 
tootmispiirkondades tootmise katkemise 
riski vastu, võttes arvesse kõiki aspekte, 
mis võivad seda otsust mõjutada. See 
võimalus tuleks säilitada kooskõlas 
1979. aasta ühinemisaktile lisatud puuvilla 
käsitlevas protokollis nr 4 sätestatud 
eesmärkidega.

määruses (EÜ) nr 73/2009 vajalikuks, et 
osa toetusest jääks seotuks puuvilla 
kasvatamisega toetuskõlbliku hektari kohta 
antava põllukultuurist sõltuva toetuse abil, 
et kindlustada end puuvilla 
tootmispiirkondades tootmise katkemise 
riski vastu, võttes arvesse kõiki aspekte, 
mis võivad seda otsust mõjutada. Samas, 
kui see võimalus tuleks kooskõlas 1979. 
aasta ühinemisaktile lisatud puuvilla 
käsitlevas protokollis nr 4 sätestatud 
eesmärkidega säilitada, peaks selle 
rakendamist rangelt piirama ja järk-
järgult vähendama.

Or. en

Muudatusettepanek 297
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Puuvilla eritoetuse tõhusaks 
kohaldamiseks tuleks komisjonile 
aluslepingu artikli 290 kohaselt anda 
õigus võtta vastu õigusakte, et kehtestada 
eeskirjad ja tingimused maa ja sortide 
heakskiitmise kohta puuvilla eritoetuse 
puhul ning eeskirjad seoses kõnealuse 
konkreetse toetuse andmise tingimuste, 
toetuskõlblikkuse nõuete ja 
agronoomiatavadega, eeskirjad 
tootmisharudevaheliste organisatsioonide 
heakskiitmise kriteeriumide ja tootjate 
kohustuste kohta ning olukorra kohta, kui 
heakskiidetud tootmisharudevaheline 
organisatsioon ei järgi kõnealuseid 
kriteeriume.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 298
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Nõukogu 23. juuni 2008. aasta 
määruse (EÜ) nr 637/2008 (millega 
muudetakse määrust (EÜ) nr 1782/2003 ja 
kehtestatakse puuvillasektori riiklik 
ümberkorraldamiskava24) 2. peatükis on 
sätestatud, et iga puuvilla tootev 
liikmesriik esitab iga nelja aasta tagant 
ning esimest korda 1. jaanuariks 2009 
komisjonile nelja-aastase 
ümberkorraldamiskava projekti või esitab 
komisjonile enne 31. detsembrit 2009 ühe 
muudetud kaheksa-aastase 
ümberkorraldamiskava projekti.
Kogemused on näidanud, et puuvillasektori 
ümberkorraldamist saaks paremini teostada 
muude meetmetega, sealhulgas määruse
(EL) nr […] [maaelu arengu määrus] alusel 
rahastatavate maaelu arengu programmide 
raames, mille puhul saavutataks parem 
kooskõla muude sektorite meetmetega.
Siiski tuleks austada 
ümberkorraldamiskavaga hõlmatud 
ettevõtjate omandatud õigusi ja 
õiguspäraseid ootusi. Seepärast tuleks 
lubada jätkata käimasolevate nelja- või 
kaheksa-aastaste ümberkorraldamiskavade 
kohaldamist kuni nende lõpuni. Kõnealuse 
perioodi lõpus peaksid need kavad 
lõppema. Nelja-aastastest 
ümberkorraldamiskavades saadavad 
vahendid võiks seejärel alates 2014. aastast 
integreerida maaelu arengu meetmetele 
ettenähtud liidu saadaolevate vahendite 
alla. Kaheksa-aastaste 
ümberkorraldamiskavade lõppemisel 
saadaolevatest rahalistest vahenditest ei 
oleks 2018. aastal maaelu arengu 
programmides kasu programmiperioodi 
tõttu ja seepärast oleks kasulikum kanda 
need üle käesoleva määruse kohastesse 

(37) Nõukogu 23. juuni 2008. aasta 
määruse (EÜ) nr 637/2008 (millega 
muudetakse määrust (EÜ) nr 1782/2003 ja 
kehtestatakse puuvillasektori riiklik 
ümberkorraldamiskava24) 2. peatükis on 
sätestatud, et iga puuvilla tootev 
liikmesriik esitab iga nelja aasta tagant 
ning esimest korda 1. jaanuariks 2009 
komisjonile nelja-aastase 
ümberkorraldamiskava projekti või esitab 
komisjonile enne 31. detsembrit 2009 ühe 
muudetud kaheksa-aastase 
ümberkorraldamiskava projekti.
Kogemused on näidanud, et puuvillasektori 
ümberkorraldamist saaks paremini teostada 
muude meetmetega, sealhulgas määruse
(EL) nr […] [maaelu arengu määrus] alusel 
rahastatavate maaelu arengu programmide 
raames, mille puhul saavutataks parem 
kooskõla muude sektorite meetmetega.
Siiski tuleks austada 
ümberkorraldamiskavaga hõlmatud 
ettevõtjate omandatud õigusi ja 
õiguspäraseid ootusi. Seepärast tuleks 
lubada jätkata käimasolevate nelja- või 
kaheksa-aastaste ümberkorraldamiskavade 
kohaldamist kuni nende lõpuni.

Kõnealuse perioodi lõpus peaksid need 
kavad lõppema.

Nelja-aastastest ümberkorraldamiskavades 
saadavad vahendid tuleks seejärel alates 
2014. aastast integreerida maaelu arengu 
meetmetele ettenähtud liidu saadaolevate 
vahendite alla. Kaheksa-aastaste 
ümberkorraldamiskavade lõppemisel 
saadaolevatest rahalistest vahenditest ei 
oleks 2018. aastal maaelu arengu 
programmides kasu programmiperioodi 
tõttu ja seepärast oleks kasulikum kanda 
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toetuskavadesse, nagu on juba ette nähtud 
määruse (EÜ) nr 637/2008 artikli 5 lõike 2 
teise lõiguga. Seega muutub määrus (EÜ) 
nr 637/2008 alates 1. jaanuarist 2014 või 1. 
jaanuarist 2018 kehtetuks liikmesriikide
puhul, kus kohaldati vastavalt nelja- või 
kaheksa-aastaseid programme. Seetõttu 
tuleks määrus (EÜ) nr 637/2008 kehtetuks 
tunnistada.

need üle käesoleva määruse kohastesse 
toetuskavadesse, nagu on juba ette nähtud 
määruse (EÜ) nr 637/2008 artikli 5 lõike 2 
teise lõiguga. Seega muutub määrus (EÜ) 
nr 637/2008 alates 1. jaanuarist 2014 või 1. 
jaanuarist 2018 kehtetuks liikmesriikide 
puhul, kus kohaldati vastavalt nelja- või 
kaheksa-aastaseid programme. Seetõttu 
tuleks määrus (EÜ) nr 637/2008 kehtetuks 
tunnistada.

Or. en

Muudatusettepanek 299
Mairead McGuinness, Petri Sarvamaa, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves, 
Czesław Adam Siekierski

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Tuleks võtta kasutusele lihtne ja 
konkreetne kava 
väikepõllumajandustootjate jaoks, et 
vähendada halduskulusid, mis on seotud 
otsetoetuste haldamise ja kontrollimisega.
Sellega seoses tuleks ette näha 
kindlasummaline toetus, mis asendab kõik 
otsetoetused. Tuleks kehtestada 
formaalsuste lihtsustamist käsitlevad 
eeskirjad, mille eesmärk on muu hulgas 
vähendada väikepõllumajandustootjate 
kohustusi, mis on seotud nt toetuse 
taotlemise, kliimat ja keskkonda säästvate 
põllumajandustavade, nõuetele vastavuse 
ja kontrolliga, nagu on sätestatud määruses
(EL) nr […] [horisontaalne ÜPP määrus], 
ilma et see takistaks reformi üldiste 
eesmärkide saavutamist, kusjuures 
väikepõllumajandustootjate suhtes 
kohaldatakse määruse (EL) nr […] 
[horisontaalne ÜPP määrus] II lisas 
osutatud liidu õigusakte. Kõnealuse kava 
eesmärk on toetada liidu 
väikepõllumajandustootjate olemasolevaid 

(38) Võib võtta kasutusele lihtsa ja 
konkreetse kava 
väikepõllumajandustootjate jaoks, et 
vähendada halduskulusid, mis on seotud 
otsetoetuste haldamise ja kontrollimisega.
Sellega seoses tuleks ette näha 
kindlasummaline toetus, mis asendab kõik 
otsetoetused. Tuleks kehtestada 
formaalsuste lihtsustamist käsitlevad 
eeskirjad, mille eesmärk on muu hulgas 
vähendada väikepõllumajandustootjate 
kohustusi, mis on seotud nt toetuse 
taotlemise, kliimat ja keskkonda säästvate 
põllumajandustavade, nõuetele vastavuse 
ja kontrolliga, nagu on sätestatud määruses
(EL) nr […] [horisontaalne ÜPP määrus], 
ilma et see takistaks reformi üldiste 
eesmärkide saavutamist, kusjuures 
väikepõllumajandustootjate suhtes 
kohaldatakse määruse (EL) nr […]
[horisontaalne ÜPP määrus] II lisas 
osutatud liidu õigusakte. Kuid riiklike 
keskkonnaalaste õigusaktide rikkumise 
eest ei tohiks toetuste suhtes trahve 
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põllumajandusstruktuure, ilma et see 
pärsiks konkurentsivõimelisemate 
struktuuride loomist. Seepärast peaks 
toetuse andmine piirduma olemasolevate
põllumajanduslike majapidamistega.

kehtestada. Kõnealuse kava eesmärk on 
toetada liidu väikepõllumajandustootjate 
olemasolevaid põllumajandusstruktuure, 
ilma et see pärsiks 
konkurentsivõimelisemate struktuuride 
loomist. Seepärast peaks toetuse andmine 
piirduma olemasolevate põllumajanduslike 
majapidamistega.

Or. en

Muudatusettepanek 300
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Tuleks võtta kasutusele lihtne ja 
konkreetne kava 
väikepõllumajandustootjate jaoks, et 
vähendada halduskulusid, mis on seotud 
otsetoetuste haldamise ja kontrollimisega.
Sellega seoses tuleks ette näha 
kindlasummaline toetus, mis asendab kõik 
otsetoetused. Tuleks kehtestada 
formaalsuste lihtsustamist käsitlevad 
eeskirjad, mille eesmärk on muu hulgas 
vähendada väikepõllumajandustootjate 
kohustusi, mis on seotud nt toetuse 
taotlemise, kliimat ja keskkonda säästvate 
põllumajandustavade, nõuetele vastavuse
ja kontrolliga, nagu on sätestatud määruses
(EL) nr […] [horisontaalne ÜPP määrus], 
ilma et see takistaks reformi üldiste 
eesmärkide saavutamist, kusjuures 
väikepõllumajandustootjate suhtes 
kohaldatakse määruse (EL) nr […] 
[horisontaalne ÜPP määrus] II lisas 
osutatud liidu õigusakte. Kõnealuse kava 
eesmärk on toetada liidu 
väikepõllumajandustootjate olemasolevaid 
põllumajandusstruktuure, ilma et see 
pärsiks konkurentsivõimelisemate 
struktuuride loomist. Seepärast peaks 

(38) Liikmesriikidel tuleks lubada 
kasutada oma otsetoetuste riikliku 
ülemmäära osa selleks, et võtta kasutusele 
lihtne ja konkreetne kava 
väikepõllumajandustootjate jaoks, et 
vähendada halduskulusid, mis on seotud 
otsetoetuste haldamise ja kontrollimisega.
Sellega seoses tuleks ette näha 
kindlasummaline toetus, mis asendab kõik 
otsetoetused. Tuleks kehtestada 
formaalsuste lihtsustamist käsitlevad 
eeskirjad, mille eesmärk on muu hulgas 
vähendada väikepõllumajandustootjate 
kohustusi, mis on seotud nt toetuse 
taotlemise, kliimat ja keskkonda säästvate 
põllumajandustavade ja kontrolliga, nagu 
on sätestatud määruses (EL) nr […] 
[horisontaalne ÜPP määrus], ilma et see 
takistaks reformi üldiste eesmärkide 
saavutamist, kusjuures 
väikepõllumajandustootjate suhtes 
kohaldatakse määruse (EL) nr […] 
[horisontaalne ÜPP määrus] II lisas 
osutatud liidu õigusakte.
Väikepõllumajandustootjate kohta 
kehtivad siiski nõuetele vastavuse reeglid, 
kuna on oluline, et kõik ELi vahenditest 
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toetuse andmine piirduma olemasolevate 
põllumajanduslike majapidamistega.

toetust saavad põllumajandustootjad 
peavad hoolimata ettevõtte suurusest 
järgima keskkonnaalaseid 
miinimumnõudeid. Kõnealuse kava 
eesmärk on toetada liidu 
väikepõllumajandustootjate olemasolevaid 
põllumajandusstruktuure, ilma et see 
pärsiks konkurentsivõimelisemate 
struktuuride loomist. Seepärast peaks 
toetuse andmine piirduma olemasolevate 
põllumajanduslike majapidamistega.

Or. en

Muudatusettepanek 301
James Nicholson, Julie Girling, Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Tuleks võtta kasutusele lihtne ja 
konkreetne kava 
väikepõllumajandustootjate jaoks, et 
vähendada halduskulusid, mis on seotud 
otsetoetuste haldamise ja kontrollimisega.
Sellega seoses tuleks ette näha
kindlasummaline toetus, mis asendab kõik 
otsetoetused. Tuleks kehtestada 
formaalsuste lihtsustamist käsitlevad 
eeskirjad, mille eesmärk on muu hulgas 
vähendada väikepõllumajandustootjate 
kohustusi, mis on seotud nt toetuse 
taotlemise, kliimat ja keskkonda säästvate
põllumajandustavade, nõuetele vastavuse 
ja kontrolliga, nagu on sätestatud 
määruses (EL) nr […] [horisontaalne 
ÜPP määrus], ilma et see takistaks reformi 
üldiste eesmärkide saavutamist, kusjuures 
väikepõllumajandustootjate suhtes 
kohaldatakse määruse (EL) nr […] 
[horisontaalne ÜPP määrus] II lisas 
osutatud liidu õigusakte. Kõnealuse kava 
eesmärk on toetada liidu 
väikepõllumajandustootjate olemasolevaid 

(38) Liikmesriik võib võtta kasutusele
lihtsa ja konkreetse kava 
väikepõllumajandustootjate jaoks, et 
vähendada halduskulusid, mis on seotud 
otsetoetuste haldamise ja kontrollimisega.
Sellega seoses võib liikmesriik ette näha
kindlasummalise toetuse, mis asendab 
kõik otsetoetused. Võib kehtestada 
formaalsuste lihtsustamist käsitlevad 
eeskirjad, mille eesmärk on muu hulgas 
vähendada väikepõllumajandustootjate 
kohustusi, mis on seotud nt toetuse 
taotlemise ja kliimat ja keskkonda 
säästvate põllumajandustavadega, ilma et 
see takistaks reformi üldiste eesmärkide 
saavutamist, kusjuures 
väikepõllumajandustootjate suhtes 
kohaldatakse määruse (EL) nr […] 
[horisontaalne ÜPP määrus] II lisas 
osutatud liidu õigusakte Kõnealuse kava 
eesmärk on toetada liidu 
väikepõllumajandustootjate olemasolevaid 
põllumajandusstruktuure, ilma et see 
pärsiks konkurentsivõimelisemate 
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põllumajandusstruktuure, ilma et see 
pärsiks konkurentsivõimelisemate 
struktuuride loomist. Seepärast peaks 
toetuse andmine piirduma olemasolevate 
põllumajanduslike majapidamistega.

struktuuride loomist. Seepärast peaks 
toetuse andmine piirduma olemasolevate 
põllumajanduslike majapidamistega.

Or. en

Muudatusettepanek 302
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Tuleks võtta kasutusele lihtne ja 
konkreetne kava 
väikepõllumajandustootjate jaoks, et 
vähendada halduskulusid, mis on seotud 
otsetoetuste haldamise ja kontrollimisega.
Sellega seoses tuleks ette näha
kindlasummaline toetus, mis asendab kõik 
otsetoetused. Tuleks kehtestada 
formaalsuste lihtsustamist käsitlevad 
eeskirjad, mille eesmärk on muu hulgas 
vähendada väikepõllumajandustootjate 
kohustusi, mis on seotud nt toetuse 
taotlemise, kliimat ja keskkonda säästvate 
põllumajandustavade, nõuetele vastavuse 
ja kontrolliga, nagu on sätestatud 
määruses (EL) nr […] [horisontaalne 
ÜPP määrus], ilma et see takistaks reformi 
üldiste eesmärkide saavutamist, kusjuures 
väikepõllumajandustootjate suhtes 
kohaldatakse määruse (EL) nr […] 
[horisontaalne ÜPP määrus] II lisas 
osutatud liidu õigusakte. Kõnealuse kava 
eesmärk on toetada liidu 
väikepõllumajandustootjate olemasolevaid 
põllumajandusstruktuure, ilma et see 
pärsiks konkurentsivõimelisemate 
struktuuride loomist. Seepärast peaks 
toetuse andmine piirduma olemasolevate 
põllumajanduslike majapidamistega.

(38) Liikmesriik võib võtta kasutusele
lihtsa ja konkreetse kava 
väikepõllumajandustootjate jaoks, et 
vähendada halduskulusid, mis on seotud 
otsetoetuste haldamise ja kontrollimisega.
Sellega seoses võib liikmesriik ette näha
kindlasummalise toetuse, mis asendab 
kõik otsetoetused. Tuleks kehtestada 
formaalsuste lihtsustamist käsitlevad 
eeskirjad, mille eesmärk on muu hulgas 
vähendada väikepõllumajandustootjate 
kohustusi, mis on seotud nt toetuse 
taotlemise, ilma et see takistaks reformi 
üldiste eesmärkide saavutamist, kusjuures 
väikepõllumajandustootjate suhtes 
kohaldatakse määruse (EL) nr […] 
[horisontaalne ÜPP määrus] II lisas 
osutatud liidu õigusakte Kõnealuse kava 
eesmärk on toetada liidu 
väikepõllumajandustootjate olemasolevaid 
põllumajandusstruktuure, ilma et see 
pärsiks konkurentsivõimelisemate 
struktuuride loomist. Seepärast peaks 
toetuse andmine piirduma olemasolevate 
põllumajanduslike majapidamistega.
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Richard Ashworth, Anthea McIntyre
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(38) Tuleks võtta kasutusele lihtne ja 
konkreetne kava 
väikepõllumajandustootjate jaoks, et 
vähendada halduskulusid, mis on seotud 
otsetoetuste haldamise ja kontrollimisega.
Sellega seoses tuleks ette näha
kindlasummaline toetus, mis asendab kõik 
otsetoetused. Tuleks kehtestada 
formaalsuste lihtsustamist käsitlevad 
eeskirjad, mille eesmärk on muu hulgas 
vähendada väikepõllumajandustootjate 
kohustusi, mis on seotud nt toetuse 
taotlemise, kliimat ja keskkonda säästvate 
põllumajandustavade, nõuetele vastavuse 
ja kontrolliga, nagu on sätestatud määruses
(EL) nr […] [horisontaalne ÜPP määrus], 
ilma et see takistaks reformi üldiste 
eesmärkide saavutamist, kusjuures 
väikepõllumajandustootjate suhtes 
kohaldatakse määruse (EL) nr […] 
[horisontaalne ÜPP määrus] II lisas 
osutatud liidu õigusakte. Kõnealuse kava 
eesmärk on toetada liidu 
väikepõllumajandustootjate olemasolevaid 
põllumajandusstruktuure, ilma et see 
pärsiks konkurentsivõimelisemate 
struktuuride loomist. Seepärast peaks 
toetuse andmine piirduma olemasolevate 
põllumajanduslike majapidamistega.

(38) Liikmesriik võib võtta kasutusele
lihtsa ja konkreetse kava 
väikepõllumajandustootjate jaoks, et 
vähendada halduskulusid, mis on seotud 
otsetoetuste haldamise ja kontrollimisega.
Sellega seoses võib liikmesriik ette näha
kindlasummalise toetuse, mis asendab 
kõik otsetoetused. Tuleks kehtestada 
formaalsuste lihtsustamist käsitlevad 
eeskirjad, mille eesmärk on muu hulgas 
vähendada väikepõllumajandustootjate 
kohustusi, mis on seotud nt toetuse 
taotlemise, kliimat ja keskkonda säästvate 
põllumajandustavade, nõuetele vastavuse 
ja kontrolliga, nagu on sätestatud määruses
(EL) nr […] [horisontaalne ÜPP määrus], 
ilma et see takistaks reformi üldiste 
eesmärkide saavutamist, kusjuures 
väikepõllumajandustootjate suhtes 
kohaldatakse määruse (EL) nr […] 
[horisontaalne ÜPP määrus] II lisas 
osutatud liidu õigusakte. Kõnealuse kava 
eesmärk on toetada liidu 
väikepõllumajandustootjate olemasolevaid 
põllumajandusstruktuure, ilma et see 
pärsiks konkurentsivõimelisemate 
struktuuride loomist. Seepärast peaks 
toetuse andmine piirduma olemasolevate 
põllumajanduslike majapidamistega.

Or. en

Muudatusettepanek 304
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, 



AM\907852ET.doc 25/171 PE492.791v01-00

ET

Hannu Takkula

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Tuleks võtta kasutusele lihtne ja 
konkreetne kava 
väikepõllumajandustootjate jaoks, et 
vähendada halduskulusid, mis on seotud 
otsetoetuste haldamise ja kontrollimisega.
Sellega seoses tuleks ette näha 
kindlasummaline toetus, mis asendab kõik 
otsetoetused. Tuleks kehtestada 
formaalsuste lihtsustamist käsitlevad 
eeskirjad, mille eesmärk on muu hulgas 
vähendada väikepõllumajandustootjate 
kohustusi, mis on seotud nt toetuse 
taotlemise, kliimat ja keskkonda säästvate 
põllumajandustavade, nõuetele vastavuse 
ja kontrolliga, nagu on sätestatud määruses
(EL) nr […] [horisontaalne ÜPP määrus], 
ilma et see takistaks reformi üldiste 
eesmärkide saavutamist, kusjuures 
väikepõllumajandustootjate suhtes 
kohaldatakse määruse (EL) nr […] 
[horisontaalne ÜPP määrus] II lisas 
osutatud liidu õigusakte. Kõnealuse kava 
eesmärk on toetada liidu 
väikepõllumajandustootjate olemasolevaid 
põllumajandusstruktuure, ilma et see 
pärsiks konkurentsivõimelisemate 
struktuuride loomist. Seepärast peaks 
toetuse andmine piirduma olemasolevate 
põllumajanduslike majapidamistega.

(38) Peaks olema võimalik võtta 
kasutusele lihtne ja konkreetne kava 
väikepõllumajandustootjate jaoks, et 
vähendada halduskulusid, mis on seotud 
otsetoetuste haldamise ja kontrollimisega.
Liikmesriikidel peaks olema siiski 
võimalik ise otsustada, kas võtta 
konkreetne kava kasutusele. Sellega 
seoses tuleks ette näha kindlasummaline 
toetus, mis asendab kõik otsetoetused.
Tuleks kehtestada formaalsuste 
lihtsustamist käsitlevad eeskirjad, mille 
eesmärk on muu hulgas vähendada 
väikepõllumajandustootjate kohustusi, mis 
on seotud nt toetuse taotlemise, kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade, 
nõuetele vastavuse ja kontrolliga, nagu on 
sätestatud määruses (EL) nr […] 
[horisontaalne ÜPP määrus], ilma et see 
takistaks reformi üldiste eesmärkide 
saavutamist, kusjuures 
väikepõllumajandustootjate suhtes 
kohaldatakse määruse (EL) nr […] 
[horisontaalne ÜPP määrus] II lisas 
osutatud liidu õigusakte. Kõnealuse kava 
eesmärk on toetada liidu 
väikepõllumajandustootjate olemasolevaid 
põllumajandusstruktuure, ilma et see 
pärsiks konkurentsivõimelisemate 
struktuuride loomist. Seepärast peaks 
toetuse andmine piirduma olemasolevate 
põllumajanduslike majapidamistega.

Or. en

Muudatusettepanek 305
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Liam Aylward, Kent 
Johansson, Anne E. Jensen
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(38) Tuleks võtta kasutusele lihtne ja 
konkreetne kava 
väikepõllumajandustootjate jaoks, et 
vähendada halduskulusid, mis on seotud 
otsetoetuste haldamise ja kontrollimisega.
Sellega seoses tuleks ette näha 
kindlasummaline toetus, mis asendab kõik 
otsetoetused. Tuleks kehtestada 
formaalsuste lihtsustamist käsitlevad 
eeskirjad, mille eesmärk on muu hulgas 
vähendada väikepõllumajandustootjate 
kohustusi, mis on seotud nt toetuse 
taotlemise, kliimat ja keskkonda säästvate 
põllumajandustavade, nõuetele vastavuse
ja kontrolliga, nagu on sätestatud määruses
(EL) nr […] [horisontaalne ÜPP määrus], 
ilma et see takistaks reformi üldiste 
eesmärkide saavutamist, kusjuures 
väikepõllumajandustootjate suhtes 
kohaldatakse määruse (EL) nr […] 
[horisontaalne ÜPP määrus] II lisas 
osutatud liidu õigusakte. Kõnealuse kava 
eesmärk on toetada liidu 
väikepõllumajandustootjate olemasolevaid 
põllumajandusstruktuure, ilma et see 
pärsiks konkurentsivõimelisemate 
struktuuride loomist. Seepärast peaks 
toetuse andmine piirduma olemasolevate 
põllumajanduslike majapidamistega.

(38) Liikmesriikidel tuleks lubada 
kasutada oma otsetoetuste riikliku 
ülemmäära osa selleks, et võtta kasutusele 
lihtne ja konkreetne kava 
väikepõllumajandustootjate jaoks, et 
vähendada halduskulusid, mis on seotud 
otsetoetuste haldamise ja kontrollimisega.
Sellega seoses tuleks ette näha 
kindlasummaline toetus, mis asendab kõik 
otsetoetused. Tuleks kehtestada 
formaalsuste lihtsustamist käsitlevad 
eeskirjad, mille eesmärk on muu hulgas 
vähendada väikepõllumajandustootjate 
kohustusi, mis on seotud nt toetuse 
taotlemise, kliimat ja keskkonda säästvate 
põllumajandustavade, nõuetele vastavuse 
kontrolliga, nagu on sätestatud määruses
(EL) nr […] [horisontaalne ÜPP määrus], 
ilma et see takistaks reformi üldiste 
eesmärkide saavutamist, kusjuures 
väikepõllumajandustootjate suhtes 
kohaldatakse määruse (EL) nr […] 
[horisontaalne ÜPP määrus] II lisas 
osutatud liidu õigusakte. Kõnealuse kava 
eesmärk on toetada liidu 
väikepõllumajandustootjate olemasolevaid 
põllumajandusstruktuure, ilma et see 
pärsiks konkurentsivõimelisemate 
struktuuride loomist ega takistaks 
põllumajanduses toimuvaid struktuurilisi 
muutusi. Seepärast peaks toetuse andmine 
piirduma olemasolevate põllumajanduslike 
majapidamistega.

Or. en

Muudatusettepanek 306
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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(38) Tuleks võtta kasutusele lihtne ja 
konkreetne kava
väikepõllumajandustootjate jaoks, et
vähendada halduskulusid, mis on seotud 
otsetoetuste haldamise ja kontrollimisega.
Sellega seoses tuleks ette näha
kindlasummaline toetus, mis asendab kõik 
otsetoetused. Tuleks kehtestada 
formaalsuste lihtsustamist käsitlevad 
eeskirjad, mille eesmärk on muu hulgas 
vähendada väikepõllumajandustootjate
kohustusi, mis on seotud nt toetuse 
taotlemise, kliimat ja keskkonda säästvate 
põllumajandustavade, nõuetele vastavuse 
ja kontrolliga, nagu on sätestatud 
määruses (EL) nr […] [horisontaalne 
ÜPP määrus], ilma et see takistaks 
reformi üldiste eesmärkide saavutamist, 
kusjuures väikepõllumajandustootjate 
suhtes kohaldatakse määruse (EL) nr […] 
[horisontaalne ÜPP määrus] II lisas 
osutatud liidu õigusakte. Kõnealuse kava 
eesmärk on toetada liidu 
väikepõllumajandustootjate olemasolevaid 
põllumajandusstruktuure, ilma et see 
pärsiks konkurentsivõimelisemate 
struktuuride loomist. Seepärast peaks 
toetuse andmine piirduma olemasolevate 
põllumajanduslike majapidamistega.

(38) Tuleks võtta kasutusele lihtne ja 
konkreetne kava, et aidata 
väikepõllumajandustootjatel ja 
tootjarühmadel osaleda 
põllumajandustegevuses. Sellega seoses 
tuleks otsetoetuste all ette näha erikava.
Tuleks kehtestada formaalsuste 
lihtsustamist käsitlevad eeskirjad. 
Väikepõllumajandustootjate kava ei tohiks 
olla väikeettevõtjate jaoks n.ö. loobumise 
mudel, mis aitab põllumajandustootjatel 
sektorist lahkuda. Seetõttu peaks 
põllumajandustootjatel olema võimalus 
lahkuda nn väiketootja kavast või sellega 
ühineda, või asuda ümber mõnda teise 
käesolevas määruses määratletud 
põllumajandustootmise süsteemi. 
Väikepõllumajandustootjad ei tohiks olla 
automaatselt vabastatud 
keskkonnameetmetest ning nad peaksid 
vastama nõuetele. Kõnealuse kava eesmärk 
on toetada liidu 
väikepõllumajandustootjate olemasolevaid 
põllumajandusstruktuure, ilma et see 
pärsiks konkurentsivõimelisemate 
struktuuride loomist.

Or. en

Muudatusettepanek 307
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu määrus
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(38) Tuleks võtta kasutusele lihtne ja (38) Väikepõllumajandustootjate jaoks
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konkreetne kava
väikepõllumajandustootjate jaoks, et 
vähendada halduskulusid, mis on seotud 
otsetoetuste haldamise ja kontrollimisega.
Sellega seoses tuleks ette näha 
kindlasummaline toetus, mis asendab kõik 
otsetoetused. Tuleks kehtestada 
formaalsuste lihtsustamist käsitlevad 
eeskirjad, mille eesmärk on muu hulgas 
vähendada väikepõllumajandustootjate 
kohustusi, mis on seotud nt toetuse 
taotlemise, kliimat ja keskkonda säästvate 
põllumajandustavade, nõuetele vastavuse 
ja kontrolliga, nagu on sätestatud määruses
(EL) nr […] [horisontaalne ÜPP määrus], 
ilma et see takistaks reformi üldiste 
eesmärkide saavutamist, kusjuures 
väikepõllumajandustootjate suhtes 
kohaldatakse määruse (EL) nr […] 
[horisontaalne ÜPP määrus] II lisas 
osutatud liidu õigusakte. Kõnealuse kava 
eesmärk on toetada liidu 
väikepõllumajandustootjate olemasolevaid 
põllumajandusstruktuure, ilma et see 
pärsiks konkurentsivõimelisemate
struktuuride loomist. Seepärast peaks 
toetuse andmine piirduma olemasolevate 
põllumajanduslike majapidamistega.

tuleks paika panna kaks lihtsat liiki 
toetust. Ühest küljest tuleks käivitada
lihtne ja konkreetne kava väga väikeste ja 
perekondlike põllumajandustootjate jaoks, 
et vähendada halduskulusid, mis on seotud 
otsetoetuste haldamise ja kontrollimisega.
Sellega seoses tuleks ette näha 
kindlasummaline toetus, mis asendab kõik 
otsetoetused. Tuleks kehtestada 
formaalsuste lihtsustamist käsitlevad 
eeskirjad, mille eesmärk on muu hulgas 
vähendada väikepõllumajandustootjate 
kohustusi, mis on seotud nt toetuse 
taotlemise, kliimat ja keskkonda säästvate 
põllumajandustavade, nõuetele vastavuse 
ja kontrolliga, nagu on sätestatud määruses
(EL) nr […] [horisontaalne ÜPP määrus], 
ilma et see takistaks reformi üldiste 
eesmärkide saavutamist, kusjuures 
väikepõllumajandustootjate suhtes 
kohaldatakse määruse (EL) nr […] 
[horisontaalne ÜPP määrus] II lisas 
osutatud liidu õigusakte. Kõnealuse kava 
eesmärk on toetada liidu 
väikepõllumajandustootjate olemasolevaid 
põllumajandusstruktuure, ilma et see 
pärsiks tootlikumate struktuuride loomist.
Seepärast peaks toetuse andmine piirduma 
olemasolevate põllumajanduslike 
majapidamistega. Teiselt poolt peaks 
olema väikepõllumajandusettevõtete jaoks 
toetuse liik, mis täiendab muid toetusi, 
mida neile põllumajandustootjatele 
makstakse. 
Väikepõllumajandusettevõtjatele peaksid 
laienema kohustused, mis on seotud 
toetuse taotlemise, kliimale ja 
keskkonnale kasulike 
põllumajandustavade, nõuetele vastavuse 
ja kontrolliga, nagu on sätestatud 
määruses (EL) nr [...] [HZR].

Or. fr

Muudatusettepanek 308
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl



AM\907852ET.doc 29/171 PE492.791v01-00

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Tuleks võtta kasutusele lihtne ja 
konkreetne kava 
väikepõllumajandustootjate jaoks, et 
vähendada halduskulusid, mis on seotud 
otsetoetuste haldamise ja kontrollimisega.
Sellega seoses tuleks ette näha 
kindlasummaline toetus, mis asendab kõik 
otsetoetused. Tuleks kehtestada 
formaalsuste lihtsustamist käsitlevad 
eeskirjad, mille eesmärk on muu hulgas 
vähendada väikepõllumajandustootjate 
kohustusi, mis on seotud nt toetuse 
taotlemise, kliimat ja keskkonda säästvate
põllumajandustavade, nõuetele vastavuse 
ja kontrolliga, nagu on sätestatud 
määruses (EL) nr […] [horisontaalne 
ÜPP määrus], ilma et see takistaks reformi 
üldiste eesmärkide saavutamist, kusjuures 
väikepõllumajandustootjate suhtes 
kohaldatakse määruse (EL) nr […] 
[horisontaalne ÜPP määrus] II lisas 
osutatud liidu õigusakte. Kõnealuse kava 
eesmärk on toetada liidu 
väikepõllumajandustootjate olemasolevaid 
põllumajandusstruktuure, ilma et see 
pärsiks konkurentsivõimelisemate 
struktuuride loomist. Seepärast peaks 
toetuse andmine piirduma olemasolevate 
põllumajanduslike majapidamistega.

(38) Tuleks võtta kasutusele lihtne ja 
konkreetne kava 
väikepõllumajandustootjate jaoks, et 
vähendada halduskulusid, mis on seotud 
otsetoetuste haldamise ja kontrollimisega.
Sellega seoses tuleks ette näha 
kindlasummaline toetus, mis asendab kõik 
otsetoetused. Tuleks kehtestada 
formaalsuste lihtsustamist käsitlevad 
eeskirjad, mille eesmärk on muu hulgas 
vähendada väikepõllumajandustootjate 
kohustusi, mis on seotud nt toetuse 
taotlemise ja kliimat ja keskkonda 
säästvate põllumajandustavadega, ilma et 
see takistaks reformi üldiste eesmärkide 
saavutamist, kusjuures 
väikepõllumajandustootjate suhtes 
kohaldatakse määruse (EL) nr […] 
[horisontaalne ÜPP määrus] II lisas 
osutatud nõuetele vastavust ja liidu 
õigusakte. Kõnealuse kava eesmärk on 
toetada liidu väikepõllumajandustootjate 
olemasolevaid põllumajandusstruktuure, 
ilma et see pärsiks 
konkurentsivõimelisemate struktuuride 
loomist. Seepärast peaks toetuse andmine 
piirduma olemasolevate põllumajanduslike 
majapidamistega.

Or. de

Muudatusettepanek 309
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38



PE492.791v01-00 30/171 AM\907852ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Tuleks võtta kasutusele lihtne ja 
konkreetne kava 
väikepõllumajandustootjate jaoks, et 
vähendada halduskulusid, mis on seotud 
otsetoetuste haldamise ja kontrollimisega.
Sellega seoses tuleks ette näha 
kindlasummaline toetus, mis asendab kõik 
otsetoetused. Tuleks kehtestada 
formaalsuste lihtsustamist käsitlevad 
eeskirjad, mille eesmärk on muu hulgas 
vähendada väikepõllumajandustootjate 
kohustusi, mis on seotud nt toetuse 
taotlemise, kliimat ja keskkonda säästvate 
põllumajandustavade, nõuetele vastavuse 
ja kontrolliga, nagu on sätestatud määruses
(EL) nr […] [horisontaalne ÜPP määrus], 
ilma et see takistaks reformi üldiste 
eesmärkide saavutamist, kusjuures 
väikepõllumajandustootjate suhtes 
kohaldatakse määruse (EL) nr […] 
[horisontaalne ÜPP määrus] II lisas 
osutatud liidu õigusakte. Kõnealuse kava 
eesmärk on toetada liidu 
väikepõllumajandustootjate olemasolevaid
põllumajandusstruktuure, ilma et see 
pärsiks konkurentsivõimelisemate
struktuuride loomist. Seepärast peaks 
toetuse andmine piirduma olemasolevate 
põllumajanduslike majapidamistega.

(38) Tuleks võtta kasutusele lihtne ja 
konkreetne kava 
väikepõllumajandustootjate jaoks, et 
vähendada halduskulusid, mis on seotud 
otsetoetuste haldamise ja kontrollimisega.
Sellega seoses tuleks ette näha 
kindlasummaline toetus, mis asendab kõik 
otsetoetused. Tuleks kehtestada 
formaalsuste lihtsustamist käsitlevad 
eeskirjad, mille eesmärk on muu hulgas 
vähendada väikepõllumajandustootjate 
kohustusi, mis on seotud nt toetuse 
taotlemise, kliimat ja keskkonda säästvate 
põllumajandustavade, nõuetele vastavuse 
ja kontrolliga, nagu on sätestatud määruses
(EL) nr […] [horisontaalne ÜPP määrus], 
ilma et see takistaks reformi üldiste 
eesmärkide saavutamist, kusjuures 
väikepõllumajandustootjate suhtes 
kohaldatakse määruse (EL) nr […] 
[horisontaalne ÜPP määrus] II lisas 
osutatud liidu õigusakte. Kõnealuse kava 
eesmärk on toetada liidu 
väikepõllumajandustootjate 
põllumajandusstruktuure, ilma et see 
pärsiks tootlikumate struktuuride loomist.

Or. pt

Muudatusettepanek 310
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Tuleks võtta kasutusele lihtne ja 
konkreetne kava 
väikepõllumajandustootjate jaoks, et 

(38) Tuleks võtta kasutusele lihtne ja 
konkreetne kava 
väikepõllumajandustootjate jaoks, et 
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vähendada halduskulusid, mis on seotud 
otsetoetuste haldamise ja kontrollimisega.
Sellega seoses tuleks ette näha 
kindlasummaline toetus, mis asendab kõik 
otsetoetused. Tuleks kehtestada 
formaalsuste lihtsustamist käsitlevad 
eeskirjad, mille eesmärk on muu hulgas 
vähendada väikepõllumajandustootjate 
kohustusi, mis on seotud nt toetuse 
taotlemise, kliimat ja keskkonda säästvate 
põllumajandustavade, nõuetele vastavuse 
ja kontrolliga, nagu on sätestatud määruses
(EL) nr […] [horisontaalne ÜPP määrus], 
ilma et see takistaks reformi üldiste 
eesmärkide saavutamist, kusjuures 
väikepõllumajandustootjate suhtes 
kohaldatakse määruse (EL) nr […] 
[horisontaalne ÜPP määrus] II lisas 
osutatud liidu õigusakte. Kõnealuse kava 
eesmärk on toetada liidu 
väikepõllumajandustootjate olemasolevaid 
põllumajandusstruktuure, ilma et see 
pärsiks konkurentsivõimelisemate
struktuuride loomist. Seepärast peaks 
toetuse andmine piirduma olemasolevate 
põllumajanduslike majapidamistega.

vähendada halduskulusid, mis on seotud 
otsetoetuste haldamise ja kontrollimisega.
Sellega seoses tuleks ette näha 
kindlasummaline toetus, mis asendab kõik 
otsetoetused. Tuleks kehtestada 
formaalsuste lihtsustamist käsitlevad 
eeskirjad, mille eesmärk on muu hulgas 
vähendada väikepõllumajandustootjate 
kohustusi, mis on seotud nt toetuse 
taotlemise, kliimat ja keskkonda säästvate 
põllumajandustavade, nõuetele vastavuse 
ja kontrolliga, nagu on sätestatud määruses
(EL) nr […] [horisontaalne ÜPP määrus], 
ilma et see takistaks reformi üldiste 
eesmärkide saavutamist, kusjuures 
väikepõllumajandustootjate suhtes 
kohaldatakse määruse (EL) nr […] 
[horisontaalne ÜPP määrus] II lisas 
osutatud liidu õigusakte. Kõnealuse kava 
eesmärk on toetada liidu 
väikepõllumajandustootjate olemasolevaid 
põllumajandusstruktuure, ilma et see 
pärsiks jätkusuutlikumate struktuuride 
loomist. Seepärast peaks toetuse andmine 
piirduma olemasolevate põllumajanduslike 
majapidamistega.

Or. fr

Selgitus

L'agriculture européenne n'a cessé de s'adapter et a gagné en productivité et en qualité mais 
elle n'assure pas ou mal le bien être des agriculteurs et des agricultrices et des éleveurs. Le 
concept de "compétitivité" signifie aussi privilégier les zones les plus productives, souvent en 
appauvrissant les sols, au mépris des zones réputées plus pauvres et moins accessibles.Or 
l'agriculture doit être liée au sol et aux territoires et nous avons besoin de toutes les 
agricultures européennes pour assurer notre souveraineté alimentaire.C'est pourquoi le 
concept de durabilité s'impose car il recouvre une triple dimension : économique, sociale et 
environnementale.

Muudatusettepanek 311
Gabriel Mato Adrover

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 39 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39 a) Äärepoolsemate piirkondade 
põllumajandus peab võitlema eriliste 
raskustega, mis on tingitud kõnealuste 
piirkondade eristatusest ja kaugusest, 
ning seetõttu tuleks nende suhtes 
rakendada erikohtlemist vastavalt eraldi 
sätetele, mis praegu sisalduvad nõukogu 
määruses (EÜ) nr 247/2006. 
Märkimisväärsed geograafilise asukoha 
ja kliimaga seotud takistused toodangu 
mitmekesistamise osas nendes 
piirkondades tingivad vajaduse laiendada 
seda erikohtlemist Euroopa Liidu poolt 
seoses käesoleva määrusega võetavatele 
eelarvelistele otsustele.

Or. es

Muudatusettepanek 312
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Lihtsustamise huvides ja
äärepoolseimate piirkondade eriolukorra
arvestamiseks tuleks kõnealustes 
piirkondades hallata otsetoetusi määrusega
(EÜ) nr 247/2006 kehtestatud 
toetusprogrammide raames. Seepärast ei 
peaks käesoleva määruse sätteid seoses 
põhitoetuskava ja sellega seotud toetustega 
ning tootmiskohustusega seotud toetusega 
kohaldama kõnealuste piirkondade suhtes.

(40) Lihtsustamise huvides ja ÜPP 
täpsemaks kohaldamiseks eriolukorraga 
äärepoolseimates piirkondades, mida 
kammitsevad nende väiksus ja kaugus 
turgudest, tuleks kõnealustes piirkondades 
hallata otsetoetusi ja kõiki 
põllumajandustootjatele antavaid 
sissetulekutoetusi määrusega (EÜ) nr 
247/2006 kehtestatud toetusprogrammide 
raames. Seepärast ei peaks käesoleva 
määruse sätteid seoses põhitoetuskava ja 
sellega seotud toetustega ning 
tootmiskohustusega seotud toetusega 
kohaldama kõnealuste piirkondade suhtes.

Or. pt
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Muudatusettepanek 313
Gabriel Mato Adrover

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Lihtsustamise huvides ja 
äärepoolseimate piirkondade eriolukorra 
arvestamiseks tuleks kõnealustes 
piirkondades hallata otsetoetusi määrusega 
(EÜ) nr 247/2006 kehtestatud 
toetusprogrammide raames. Seepärast ei 
peaks käesoleva määruse sätteid seoses 
põhitoetuskava ja sellega seotud toetustega 
ning tootmiskohustusega seotud toetusega 
kohaldama kõnealuste piirkondade suhtes.

(40) Lihtsustamise huvides ja 
äärepoolseimate piirkondade eriolukorra 
arvestamiseks tuleks kõnealustes 
piirkondades hallata otsetoetusi määrusega 
(EÜ) nr 247/2006 kehtestatud 
toetusprogrammide raames. Seepärast ei 
peaks käesoleva määruse sätteid seoses 
põhitoetuskava ja sellega seotud toetustega 
ning tootmiskohustusega seotud toetusega 
kohaldama kõnealuste piirkondade suhtes.
Siiski tuleks hinnata mõju, mida 
käesoleva määruse igasugune muutmine 
võiks avaldada kõnealustele 
piirkondadele.

Or. es

Muudatusettepanek 314
Esther Herranz García, Rosa Estaràs Ferragut

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 40 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40 a) Teatud isoleeritud ja ebaefektiivsete 
tootmissüsteemidega piirkondade 
põllumajandussektori erilaadsus nõuab 
konkreetseid põllumajanduspoliitilisi 
instrumente, millega Euroopa Liidul on 
piisavalt kogemusi, et muuta see sektor 
rohkem turule orienteerituks, vähendada 
tema mõju keskkonnale, loobuda 
põllumajandustegevusest ja säilitada 
kooskõlas jätkusuutlikkuse eesmärgiga 
maarahvastik. Erikorra kehtestamist 
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tuleks põhjalikult kaaluda liidu selliste 
saareterritooriumide osas, millel on 
sarnaseid jooni territooriumidega, kus 
need põllumajanduspoliitika 
instrumendid on olnud edukad.

Or. es

Muudatusettepanek 315
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 42 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42 a) Selleks, et tugevdada sotsiaalseid 
kriteeriume, peaksid liikmesriigid 
edendama ja looma nn tööhõive jalajälje 
sertifitseerimise süsteemid (akrediteeritud 
sotsiaalse sertifitseerimise, millesse on 
kaasatud ühiskonna sidusrühmad), mis 
annaksid tarbijatele teavet ja 
stimuleeriksid ettevõtete sotsiaalselt 
vastutusrikast lähenemist, et tuvastada ja 
valida välja parimad töösuhted ja tavad. 
Sellist tööhõive jalajälje infosüsteemi 
saaks kohaldada ka importtoodete suhtes.

Or. es

Muudatusettepanek 316
Liam Aylward, Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43) Oma maaelu arengu poliitika 
tugevdamiseks peaks liikmesriikidel olema 
võimalus kanda oma otsetoetuste 
ülemmäära vahendeid üle maaelu arengu 
toetusesse. Samas tuleks anda 

(43) Oma maaelu arengu poliitika 
tugevdamiseks peaks liikmesriikidel olema 
võimalus kanda oma otsetoetuste 
ülemmäära vahendeid üle maaelu arengu 
toetusesse. Kõikidele sel viisil ülekantud 
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liikmesriikidele, kelle otsetoetuste tase on 
alla 90 % liidu keskmisest tasemest, 
võimalus kanda oma maaelu arengu
toetuse vahendeid üle oma otsetoetuste 
ülemmäära alla. Selliseid valikuid tuleks 
teha teatavate piirangutega ning 
ühekordselt käesoleva määruse 
kohaldamise aja jooksul.

summadele tuleks kohaldada vastava 
liikmesriigi kaasfinantseerimist samas
ulatuses nagu selle liikmesriigi maaelu 
arengu programmis.

Or. en

Selgitus

Kui puudub kaasrahastamise nõue, on oht, et liikmesriigid kasutavad 1. samba vahendeid 
oma kaasrahastamise nõuete vähendamiseks ning suurendada seeläbi ÜPP kulul oma 
rahatagavara.

Muudatusettepanek 317
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43) Oma maaelu arengu poliitika 
tugevdamiseks peaks liikmesriikidel olema 
võimalus kanda oma otsetoetuste 
ülemmäära vahendeid üle maaelu arengu 
toetusesse. Samas tuleks anda 
liikmesriikidele, kelle otsetoetuste tase on 
alla 90 % liidu keskmisest tasemest, 
võimalus kanda oma maaelu arengu
toetuse vahendeid üle oma otsetoetuste 
ülemmäära alla. Selliseid valikuid tuleks 
teha teatavate piirangutega ning 
ühekordselt käesoleva määruse 
kohaldamise aja jooksul.

(43) Oma maaelu arengu poliitika 
tugevdamiseks peaks liikmesriikidel olema 
võimalus kanda oma otsetoetuste 
ülemmäära vahendeid üle maaelu arengu 
toetusesse. Kõikidele sel viisil ülekantud 
summadele tuleks kohaldada vastava 
liikmesriigi kaasfinantseerimist samas
ulatuses nagu selle liikmesriigi maaelu 
arengu programmis.

Or. en

Muudatusettepanek 318
Brian Simpson, Karin Kadenbach, Åsa Westlund
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43) Oma maaelu arengu poliitika 
tugevdamiseks peaks liikmesriikidel olema 
võimalus kanda oma otsetoetuste 
ülemmäära vahendeid üle maaelu arengu 
toetusesse. Samas tuleks anda 
liikmesriikidele, kelle otsetoetuste tase on 
alla 90 % liidu keskmisest tasemest, 
võimalus kanda oma maaelu arengu 
toetuse vahendeid üle oma otsetoetuste 
ülemmäära alla. Selliseid valikuid tuleks
teha teatavate piirangutega ning 
ühekordselt käesoleva määruse 
kohaldamise aja jooksul.

(43) Oma maaelu arengu poliitika 
tugevdamiseks peaks liikmesriikidel olema 
võimalus kanda oma otsetoetuste 
ülemmäära vahendeid üle maaelu arengu 
toetusesse. Selline valik tuleks teha 
teatavate piirangutega ning ühekordselt 
käesoleva määruse kohaldamise aja 
jooksul.

Or. en

Selgitus

Selline säte vähendaks ÜPP suundumust toetada avaliku sektori kulutusi avalike hüvede 
saavutamiseks ja kujutaks endast märkimisväärset tagasiminekut ÜPP arengus, mistõttu 
tuleks see eemaldada.

Muudatusettepanek 319
George Lyon, Phil Bennion

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43) Oma maaelu arengu poliitika 
tugevdamiseks peaks liikmesriikidel olema 
võimalus kanda oma otsetoetuste 
ülemmäära vahendeid üle maaelu arengu 
toetusesse. Samas tuleks anda 
liikmesriikidele, kelle otsetoetuste tase on 
alla 90 % liidu keskmisest tasemest, 
võimalus kanda oma maaelu arengu toetuse 
vahendeid üle oma otsetoetuste ülemmäära 
alla. Selliseid valikuid tuleks teha teatavate 
piirangutega ning ühekordselt käesoleva 

(43) Oma maaelu arengu poliitika 
tugevdamiseks peaks liikmesriikidel olema 
võimalus kanda oma otsetoetuste 
ülemmäära vahendeid üle maaelu arengu 
toetusesse. Sel viisil ülekantud summad ei 
tohiks moodustada oma otsetoetuste 
ülemmäärast rohkem kui 15%, ja neid 
tuleks kasutada kaasrahastamisega. 
Kõigil liikmesriikidel peaks olema 
võimalus täiendada ülekannet summaga, 
mis on proportsionaalne nende 
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määruse kohaldamise aja jooksul. vahenditega, mis jäid eraldamata 
looduslikust eripärast tingitud 
piirangutega alade toetuse rubriigist. 
Samuti peaks neil olema võimalus kanda 
kasutamata jäänud raha üle 
keskkonnahoidlikkuse meetmetesse, et 
täiendavalt toetada maaelu arendamiseks 
mõeldud põllumajandus- ja 
keskkonnameetmeid. Samas tuleks anda 
liikmesriikidele, kelle otsetoetuste tase on 
alla 90 % liidu keskmisest tasemest, 
võimalus kanda oma maaelu arengu toetuse 
vahendeid üle oma otsetoetuste ülemmäära
alla. Selliseid valikuid tuleks teha teatavate 
piirangutega ning ühekordselt käesoleva 
määruse kohaldamise aja jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 320
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43) Oma maaelu arengu poliitika 
tugevdamiseks peaks liikmesriikidel olema 
võimalus kanda oma otsetoetuste 
ülemmäära vahendeid üle maaelu arengu 
toetusesse. Samas tuleks anda 
liikmesriikidele, kelle otsetoetuste tase on 
alla 90 % liidu keskmisest tasemest, 
võimalus kanda oma maaelu arengu toetuse 
vahendeid üle oma otsetoetuste ülemmäära 
alla. Selliseid valikuid tuleks teha teatavate 
piirangutega ning ühekordselt käesoleva 
määruse kohaldamise aja jooksul.

(43) Oma maaelu arengu poliitika 
tugevdamiseks peaks liikmesriikidel olema 
võimalus kanda oma otsetoetuste 
ülemmäära vahendeid üle maaelu arengu 
toetusesse. Sellised vahendid, kui nad on 
juba kord üle kantud, ei kuuluks 
kaasrahastamise alla. Liikmesriigid, kelle 
otsetoetuste tase on Euroopa Liidu 
keskmisest madalam, saaksid sel moel 
kanda rohkem vahendeid üle I sambast II 
sambasse.
Samas tuleks anda liikmesriikidele, kelle 
otsetoetuste tase on alla 90 % liidu 
keskmisest tasemest, võimalus kanda oma 
maaelu arengu toetuse vahendeid üle oma 
otsetoetuste ülemmäära alla. Selliseid 
valikuid tuleks teha teatavate piirangutega 
ning ühekordselt käesoleva määruse 
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kohaldamise aja jooksul.

Or. fr

Muudatusettepanek 321
Vasilica Viorica Dăncilă

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43) Oma maaelu arengu poliitika 
tugevdamiseks peaks liikmesriikidel olema 
võimalus kanda oma otsetoetuste 
ülemmäära vahendeid üle maaelu arengu 
toetusesse. Samas tuleks anda 
liikmesriikidele, kelle otsetoetuste tase on 
alla 90 % liidu keskmisest tasemest, 
võimalus kanda oma maaelu arengu toetuse 
vahendeid üle oma otsetoetuste ülemmäära 
alla. Selliseid valikuid tuleks teha teatavate 
piirangutega ning ühekordselt käesoleva 
määruse kohaldamise aja jooksul.

(43) Oma maaelu arengu poliitika 
tugevdamiseks peaks liikmesriikidel olema 
võimalus kanda oma otsetoetuste 
ülemmäära vahendeid üle maaelu arengu 
toetusesse. Samas tuleks anda 
liikmesriikidele, kelle otsetoetuste tase on 
alla 90 % liidu keskmisest tasemest, 
võimalus kanda oma maaelu arengu toetuse 
vahendeid üle oma otsetoetuste ülemmäära 
alla. Selliseid valikuid tuleks teha teatavate 
piirangutega ning ühekordselt käesoleva 
määruse kohaldamise aja jooksul. Oluline 
on teha kindlaks, kuidas seda raha saaks 
uuesti kasutusele võtta, arvestades, et 
keskkonnahoidlikumaks muutumine on 
kohustuslik ja sellel põhinevad teise 
samba põllumajandus- ja 
keskkonnaprojektid.

Or. ro

Muudatusettepanek 322
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43) Oma maaelu arengu poliitika 
tugevdamiseks peaks liikmesriikidel olema 
võimalus kanda oma otsetoetuste 

(43) Oma maaelu arengu poliitika 
tugevdamiseks peaks liikmesriikidel olema 
võimalus kanda oma otsetoetuste 
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ülemmäära vahendeid üle maaelu arengu 
toetusesse. Samas tuleks anda 
liikmesriikidele, kelle otsetoetuste tase on 
alla 90 % liidu keskmisest tasemest, 
võimalus kanda oma maaelu arengu toetuse 
vahendeid üle oma otsetoetuste ülemmäära 
alla. Selliseid valikuid tuleks teha teatavate 
piirangutega ning ühekordselt käesoleva 
määruse kohaldamise aja jooksul.

ülemmäära vahendeid üle maaelu arengu 
toetusesse. Sellega seoses võivad 
liikmesriigid soovida eelisjärjekorras 
rahastada meetmeid, mis on mõeldud 
tarnete koondamiseks ja sel eesmärgil 
tugevdada maaelu arengu määruses 
sätestatud tootjaorganisatsioone. Samas 
tuleks anda liikmesriikidele, kelle 
otsetoetuste tase on alla 90 % liidu 
keskmisest tasemest, võimalus kanda oma 
maaelu arengu toetuse vahendeid üle oma 
otsetoetuste ülemmäära alla. Selliseid 
valikuid tuleks teha teatavate piirangutega 
ning ühekordselt käesoleva määruse 
kohaldamise aja jooksul.

Or. it

Muudatusettepanek 323
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43) Oma maaelu arengu poliitika 
tugevdamiseks peaks liikmesriikidel olema 
võimalus kanda oma otsetoetuste 
ülemmäära vahendeid üle maaelu arengu 
toetusesse. Samas tuleks anda 
liikmesriikidele, kelle otsetoetuste tase on 
alla 90 % liidu keskmisest tasemest, 
võimalus kanda oma maaelu arengu toetuse 
vahendeid üle oma otsetoetuste ülemmäära 
alla. Selliseid valikuid tuleks teha teatavate 
piirangutega ning ühekordselt käesoleva 
määruse kohaldamise aja jooksul.

(43) Oma maaelu arengu poliitika 
tugevdamiseks peaks liikmesriikidel olema 
võimalus kanda oma otsetoetuste 
ülemmäära vahendeid üle maaelu arengu 
toetusesse. Samas tuleks anda 
liikmesriikidele, kelle otsetoetuste tase on 
alla 90 % liidu keskmisest tasemest, 
võimalus kanda oma maaelu arengu toetuse 
vahendeid üle oma otsetoetuste ülemmäära 
alla. Selliseid valikuid tuleks teha teatavate 
piirangutega ja alati, kui võimalik,
ühekordselt käesoleva määruse 
kohaldamise aja jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 324
Struan Stevenson
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 44 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(44 a) Selleks, et kaitsta Euroopa 
maastike seisundit, peaksid käesoleva 
määrusega sätestatud maksed olema 
kooskõlas Euroopa 
maastikukonventsiooni ja Lissaboni 
lepingu artikli 3 põhimõtetega, mis tagab 
Euroopa kultuuripärandi kaitse ja 
arendamise. Maastik moodustab kultuuri 
ja piirkondliku traditsiooni olulise osa, 
soodustab kultuurilist ja geograafilist 
mitmekesisust ning samuti on aluseks 
meie kaasaegsele bioloogilisele 
mitmekesisusele, mida on sajandite vältel 
kujundanud põllumajandus ja 
metsamajandus.

Or. en

Muudatusettepanek 325
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel -1
Otsetoetuste lõpetamine

1. Otsetoetuste andmine lõpeb aastaks 
2025, mille käigus:
a) need kaotatakse järk-järgult;
b) vabanevaid vahendeid kasutatakse 
kaitse- ja parandamisprogrammides 
järgmistes valdkondades: 
i) keskkond;
ii) loomakasvatus;
iii) vesi ja vee kvaliteet;
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iv) muld ja mulla kvaliteet;
v) kliimaga seotud muutused;
c) 100% vabanenud vahenditest 
kasutatakse piirkondlikeks meetmeteks.

Or. de

Muudatusettepanek 326
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt b – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ii) toetust põllumajandustootjatele, kes 
järgivad kliimat ja keskkonda säästvaid 
põllumajandustavasid;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 327
Richard Ashworth

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt b – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ii) toetust põllumajandustootjatele, kes 
järgivad kliimat ja keskkonda säästvaid 
põllumajandustavasid;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 328
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt b – alapunkt ii
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ii) toetust põllumajandustootjatele, kes
järgivad kliimat ja keskkonda säästvaid 
põllumajandustavasid;

ii) toetust põllumajandustootjatele, kes
võtavad kasutusele eesrindlikke, 
jätkusuutlikke ning bioloogilist 
mitmekesisust, mullaharimist, vett kliimat 
ja keskkonda säästvaid 
põllumajandustavasid, mis lähevad 
oluliselt kaugemale nõuetele vastavusest;

Or. en

Muudatusettepanek 329
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt b – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ii) toetust põllumajandustootjatele, kes 
järgivad kliimat ja keskkonda säästvaid 
põllumajandustavasid;

ii) kava, mis on kohustuslik 
liikmesriikidele ja vabatahtlik 
põllumajandustootjatele ning mis hõlmab
toetust põllumajandustootjatele, kes 
järgivad kliimat ja keskkonda säästvaid 
põllumajandustavasid;

Or. it

Muudatusettepanek 330
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt b – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ii) toetust põllumajandustootjatele, kes 
järgivad kliimat ja keskkonda säästvaid 
põllumajandustavasid;

ii) täiendavat toetust 
põllumajandustootjatele, kes järgivad 
kliimat ja keskkonda säästvaid 
põllumajandustavasid;

Or. de
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Muudatusettepanek 331
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt b – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ii) toetust põllumajandustootjatele, kes 
järgivad kliimat ja keskkonda säästvaid 
põllumajandustavasid;

ii) lisatoetust põllumajandustootjatele, kes 
järgivad kliimat ja keskkonda säästvaid 
põllumajandustavasid;

Or. en

Muudatusettepanek 332
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt b – alapunkt iii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii a) uut ELi rahastatavat kava toetuste 
andmiseks mesilasperede pidamiseks 
mesindussektoris;

Or. bg

Muudatusettepanek 333
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt b – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(iv) toetust põllumajanduslikku tegevust 
alustavatele noortele
põllumajandustootjatele;

iv) toetust põllumajanduslikku tegevust 
alustavatele uutele
põllumajandustootjatele;

Or. fr
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Muudatusettepanek 334
Brian Simpson, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt b – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(iv) toetust põllumajanduslikku tegevust 
alustavatele noortele 
põllumajandustootjatele;

iv) vabatahtlikku toetust 
põllumajanduslikku tegevust alustavatele 
noortele põllumajandustootjatele;

Or. en

Selgitus

Teise samba meetmed seoses noorte põllumajandusettevõtjatega on kõige tõhusam vahend, et 
toetada ja julgustada uusi sektorisse sisenejaid, mistõttu peaksid esimese samba meetmed 
olema liikmesriike rakendamiseks vabatahtlikud.

Muudatusettepanek 335
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt b – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(iv) toetust põllumajanduslikku tegevust 
alustavatele noortele 
põllumajandustootjatele;

iv) vabatahtlikku toetust 
põllumajanduslikku tegevust alustavatele 
noortele põllumajandustootjatele;

Or. en

Selgitus

Toetus noortele põllumajandustootjatele peaks olema liikmesriikidele ja piirkondadele 
vabatahtlik.

Muudatusettepanek 336
Diane Dodds
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt b – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(iv) toetust põllumajanduslikku tegevust 
alustavatele noortele 
põllumajandustootjatele;

iv) vabatahtlikku toetust 
põllumajanduslikku tegevust alustavatele 
noortele põllumajandustootjatele;

Or. en

Muudatusettepanek 337
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt b – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(iv) toetust põllumajanduslikku tegevust 
alustavatele noortele 
põllumajandustootjatele;

iv) vabatahtlikku toetust 
põllumajanduslikku tegevust alustavatele 
noortele põllumajandustootjatele;

Or. de

Muudatusettepanek 338
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt b – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(iv) toetust põllumajanduslikku tegevust 
alustavatele noortele 
põllumajandustootjatele;

iv) toetust põllumajanduslikku tegevust 
alustavatele noortele 
põllumajandustootjatele ja uutele 
sektorisse sisenejatele;

Or. en
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Muudatusettepanek 339
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt b – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(iv) toetust põllumajanduslikku tegevust 
alustavatele noortele 
põllumajandustootjatele;

iv) toetust põllumajanduslikku tegevust 
alustavatele noortele ja uutele
põllumajandustootjatele;

Or. fr

Muudatusettepanek 340
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Michel Dantin, Elisabeth Jeggle, Mariya 
Gabriel, Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Sergio Paolo 
Francesco Silvestris, Marian-Jean Marinescu, Agnès Le Brun, Esther de Lange, Czesław 
Adam Siekierski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt b – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(iv) toetust põllumajanduslikku tegevust 
alustavatele noortele 
põllumajandustootjatele;

iv) kohustuslikku toetust 
põllumajanduslikku tegevust alustavatele 
noortele põllumajandustootjatele;

Or. en

Muudatusettepanek 341
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt b – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(iv) toetust põllumajanduslikku tegevust 
alustavatele noortele 
põllumajandustootjatele;

iv) kohustuslikku toetust 
põllumajanduslikku tegevust alustavatele 
noortele põllumajandustootjatele;

Or. en
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Muudatusettepanek 342
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt b – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(iv) toetust põllumajanduslikku tegevust 
alustavatele noortele 
põllumajandustootjatele;

iv) toetust põllumajanduslikku tegevust 
alustavatele noortele 
põllumajandustootjatele ja naistele, kes 
töötavad põllumajanduses;

Or. it

Selgitus

Kuna naistel on perekonnas ja töökeskkonnas kanda mitmefunktsiooniline roll, saavad nad 
anda olulise panuse progressi ja innovatsiooni ühiskonna kõikidel tasanditel ja aidata kaasa 
elukvaliteedi parandamisele, seda eriti maapiirkondades. Seetõttu väärivad nad ÜPP raames 
täpselt sama palju tunnustust ja toetust, kui noored inimesed.

Muudatusettepanek 343
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt b – alapunkt v

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(v) vabatahtlikku tootmiskohustusega 
seotud toetuse kava;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 344
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt b – alapunkt vi
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(vi) puuvilla eritoetust; välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 345
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt b – alapunkt vi

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(vi) puuvilla eritoetust; vi) ajutist puuvilla eritoetust;

Or. de

Muudatusettepanek 346
Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt b – alapunkt vii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(vii) lihtsustatud kava
väikepõllumajandustootjatele;

vii) lihtsustatud kava
põllumajandustootjatele;

Or. fr

Muudatusettepanek 347
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt b – alapunkt vii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(vii) lihtsustatud kava 
väikepõllumajandustootjatele;

vii) vabatahtlikku lihtsustatud kava 
väikepõllumajandustootjatele;
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Or. de

Muudatusettepanek 348
James Nicholson, Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt b – alapunkt vii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(vii) lihtsustatud kava 
väikepõllumajandustootjatele;

vii) vabatahtlikku lihtsustatud kava 
väikepõllumajandustootjatele;

Or. en

Muudatusettepanek 349
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Petri Sarvamaa, Mariya Gabriel, Giovanni La 
Via, Astrid Lulling, Agnès Le Brun, Esther de Lange, Czesław Adam Siekierski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt b – alapunkt vii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(vii) lihtsustatud kava 
väikepõllumajandustootjatele;

vii) vabatahtlikku lihtsustatud kava 
väikepõllumajandustootjatele;

Or. en

Muudatusettepanek 350
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt b – alapunkt vii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(vii) lihtsustatud kava 
väikepõllumajandustootjatele;

vii) vabatahtlikku lihtsustatud kava 
väikepõllumajandustootjatele;

Or. en
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Muudatusettepanek 351
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt b – alapunkt vii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(vii) lihtsustatud kava 
väikepõllumajandustootjatele;

vii) vabatahtlikku lihtsustatud kava 
väikepõllumajandustootjatele;

Or. en

Muudatusettepanek 352
Petri Sarvamaa, Liisa Jaakonsaari

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt b – alapunkt vii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(vii) lihtsustatud kava 
väikepõllumajandustootjatele;

vii) vabatahtlikku lihtsustatud kava 
väikepõllumajandustootjatele;

Or. en

Muudatusettepanek 353
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt b – alapunkt vii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(vii) lihtsustatud kava 
väikepõllumajandustootjatele;

vii) vabatahtlikku lihtsustatud kava 
väikepõllumajandustootjatele;

Or. fr

Selgitus

Põllumajandusettevõtete suurused varieeruvad ühest liikmesriigist teise. Kava 
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väikepõllumajandustootjate jaoks võib olla küll teatud juhtudel kasulik, kuid teistes 
liikmesriikides võib sel olla konkurentsi moonutav mõju. Seetõttu on liikmesriigid need, kes 
oskavad kõige paremini hinnata, kas selline kava on kasulik.

Muudatusettepanek 354
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt b – alapunkt vii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vii a) toetust 
väikepõllumajandusettevõtetele, kelle 
määratlus sätestatakse liikmesriikide 
tasandil;

Or. fr

Muudatusettepanek 355
Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt b – alapunkt vii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vii a) toetust 
väikepõllumajandusettevõtjatele, kelle 
määratlus sätestatakse iga liikmesriigi 
poolt;

Or. fr

Muudatusettepanek 356
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 2 välja jäetud
I lisa muutmine
Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, 
et muuta I lisas sätestatud toetuskavade 
loetelu.

Or. es

Selgitus

Määruse reguleerimisala on väga oluline.

Muudatusettepanek 357
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 2 välja jäetud
I lisa muutmine
Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, 
et muuta I lisas sätestatud toetuskavade 
loetelu.

Or. fr

Muudatusettepanek 358
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) „põllumajandustootja” – füüsiline või 
juriidiline isik või selliste isikute rühm, 

a) „põllumajandustootja” – füüsiline või 
juriidiline isik või selliste isikute rühm, 
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olenemata sellest, missugune õiguslik 
seisund sellele rühmale ja rühma liikmetele 
on riikliku õigusega antud, kelle 
põllumajanduslik majapidamine asub liidu 
territooriumil, nagu on määratletud 
Euroopa Liidu lepingu artiklis 52 
koostoimes Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklitega 349 ja 355, ning kes 
tegeleb põllumajandusliku tegevusega; 

olenemata sellest, missugune õiguslik 
seisund sellele rühmale ja rühma liikmetele 
on riikliku õigusega antud, kelle 
põllumajanduslik majapidamine asub liidu 
territooriumil, nagu on määratletud 
Euroopa Liidu lepingu artiklis 52 
koostoimes Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklitega 349 ja 355, ning kes 
tegeleb põllumajandusliku tegevusega. Kui 
põllumajandustootja on seaduslikult 
registreeritud mittetulundusühing või 
sarnane heategevusorganisatsioon või ta 
saab oma volitused kesk- või 
piirkondlikult omavalitsuselt, ja tema 
peamine seaduslik põhiseaduslik eesmärk 
on aktiivselt kaitsta ja hallata maad ja/või 
ajaloolist keskkonda selle säilitamiseks ja 
avalikkuse huvides, võib liikmesriik 
käesoleva määruse, Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu [kuupäev] määruse (EL) nr 
[…] (Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate 
maaelu arengu toetuste kohta) ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
[kuupäev] määruse (EL) nr […] (ühise 
põllumajanduspoliitika rahastamise, 
haldamise ja järelevalve kohta) 
(„horisontaalse määruse”)) tähenduses 
tunnustada nende põllumajanduslikke 
majapidamisi või selliste majapidamiste 
kogumit kui individuaalseid ja eraldi 
ettevõtteid;

Or. en

Selgitus

Teatud liiki mittetulundusühingud haldavad mitut põllumajandusettevõtet, eesmärgiga 
saavutada jätkusuutlikum ja keskkonnasõbralikum lähenemisviis põllumajandusele. Seetõttu 
on mõistlik lubada liikmesriikidel ÜPP toetuste ja järelevalve küsimustes suhtuda mitmesse 
sel viisil organiseeritud põllumajandusettevõttesse kui individuaalsesse ja eraldi ettevõttesse, 
et lihtsustada haldusnõudeid ja vältida ebaproportsionaalseid kulusid, mida peavad kandma 
toetuse saaja ja riiklikud makseasutused.

Muudatusettepanek 359
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) „palgaline põllumajandustöötaja” –
põllumajandustootja töötaja, kes töötab 
alalise, püsiva hooajalise või ajutise 
lepinguga ja kelle tegevus on oluline 
põllumajandusele ja väärtusahelale ning 
kelle töötingimuste parandamine 
stabiilsuse, julgeoleku ja 
professionaalsuse seisukohast tuleks 
seada prioriteetseks eesmärgiks.

Or. es

Muudatusettepanek 360
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) „põllumajanduslik majapidamine” –
kõik põllumajandustootja poolt juhitavad ja 
põllumajanduslikuks tegevuseks 
kasutatavad üksused, mis asuvad sama 
liikmesriigi territooriumil;

b) „põllumajanduslik majapidamine” –
kõik põllumajandustootja poolt juhitavad ja 
põllumajanduslikuks tegevuseks 
kasutatavad tootmisüksused, mis asuvad 
sama liikmesriigi territooriumil;

Or. es

Selgitus

„Põllumajanduslikuks tegevuseks kasutatavad üksused” on laiem mõiste kui see, mida 
käesolev artikkel hõlmama peaks, kuna sellised üksused võivad viidata ükskõik millele, alates 
adrast kuni lüpsimasina või niisutussüsteemini välja.

Muudatusettepanek 361
Wojciech Michał Olejniczak
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) „põllumajanduslik majapidamine” –
kõik põllumajandustootja poolt juhitavad ja 
põllumajanduslikuks tegevuseks 
kasutatavad üksused, mis asuvad sama 
liikmesriigi territooriumil;

b) „põllumajanduslik majapidamine” –
kõik põllumajandustootja, tema perekonna 
või mitme perekonna poolt juhitavad ja 
põllumajanduslikuks tegevuseks 
kasutatavad üksused, mis asuvad sama 
liikmesriigi territooriumil;

Or. pl

Selgitus

Põllumajandusliku majapidamise definitsiooni tuleks laiendada ka perefarmidele või 
mitmepere talumajapidamistele, mis ei ole vastuolus põllumajandusmaa eraomandusega.

Muudatusettepanek 362
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) „eesrindlikud ja jätkusuutlikud 
põllumajandustavad” –
põllumajandustavad, mis ületavad 
määruses (EL) nr ... [HZR] sätestatud 
nõuetele vastavuse lähte-eeskirju ja mis 
on pidevas arengus, et parandada 
looduslike toitainete, veeringe ja 
energiavoogude juhtimist viisil, mis aitab 
vähendada keskkonnakahjustusi ja 
taastumatute ressursside raiskamist ja 
säilitab tootmissüsteemis kõrget 
põllukultuuride, põllumajandusloomade 
ja looduslikku mitmekesisust;

Or. en
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Muudatusettepanek 363
Janusz Wojciechowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) „tööstuslik põllumajandus” –
intensiivne loomakasvatus, mis on 
struktuuriliselt sõltuv ostetud söödast ja 
mis tarbib palju energiat;

Or. en

Muudatusettepanek 364
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b b) „mittejätkusuutlikud 
põllumajandustavad” – põllumajandus- ja 
loomakasvatustavad, millega 
süstemaatiliselt rikutakse määruses (EL) 
nr ... [HZR] sätestatud nõuetele vastavuse 
lähte-eeskirju, mis on põhjustatud 
toiduainete tsükli juhtimise madalast 
tasemest ja suurest sõltuvusest välistest 
energia-allikatest, biotsiididest, 
antibiootikumidest ning vee ja toitainete 
sissevoolust;

Or. en

Muudatusettepanek 365
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b c (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b c) „väikepõllumajandustootja” –
väiketootja, sealhulgas osalise tööajaga ja 
osaliselt elatuspõllumajandusettevõtjad, 
kellel on vähem kui 5 ha maad, aga kes 
saavad 25% sissetulekust 
põllumajandustegevusest ja 25% kogu 
netosissetulekust 
põllumajandustootmisest, muu hulgas 
sellega seotud põllumajandustoodete 
töötlemisest ja turustamisest ning 
muudest põllumajandusega seotud 
teenustest.

Or. en

Muudatusettepanek 366
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– põllumajandustoodete tootmine ja 
kasvatamine, sealhulgas saagikoristus, 
lüpsikarja pidamine, 
põllumajandusloomade aretamine ja 
pidamine;

– põllumajandustoodete tootmine ja 
kasvatamine, sealhulgas saagikoristus, 
lüpsikarja pidamine, 
põllumajandusloomade aretamine ja 
pidamine, sealhulgas koduhobuslaste 
pidamine, välja arvatud 
meelelahutustegevuseks;

Or. fr

Muudatusettepanek 367
Ulrike Rodust

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c – taane 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– põllumajandustoodete tootmine ja 
kasvatamine, sealhulgas saagikoristus, 
lüpsikarja pidamine, 
põllumajandusloomade aretamine ja 
pidamine;

– põllumajandustoodete tootmine ja 
kasvatamine, sealhulgas saagikoristus, 
lüpsikarja pidamine, 
põllumajandusloomade aretamine ja 
pidamine, niitmine ja karjatamine 
eelkõige või ainult keskkonnaalastel 
põhjustel;

Or. de

Muudatusettepanek 368
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– põllumajandustoodete tootmine ja 
kasvatamine, sealhulgas saagikoristus, 
lüpsikarja pidamine, 
põllumajandusloomade aretamine ja 
pidamine;

– põllumajandustoodete tootmine ja 
kasvatamine, sealhulgas saagikoristus, 
lüpsikarja pidamine, loomade 
väljaõpetamine ja koolitamine ning
põllumajandusloomade aretamine ja 
pidamine;

Or. fr

Muudatusettepanek 369
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– põllumajandustoodete tootmine ja 
kasvatamine, sealhulgas saagikoristus, 
lüpsikarja pidamine, 
põllumajandusloomade aretamine ja 
pidamine;

– põllumajandustoodete tootmine ja 
kasvatamine, sealhulgas saagikoristus, 
lüpsikarja pidamine, tavapärane
põllumajandusloomade aretamine ja 
pidamine;
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Or. es

Muudatusettepanek 370
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– põllumajandustoodete tootmine ja 
kasvatamine, sealhulgas saagikoristus, 
lüpsikarja pidamine, 
põllumajandusloomade aretamine ja 
pidamine;

– põllumajanduslik tootmine, mis hõlmab
põllumajandustoodete tootmist ja 
kasvatamist, sealhulgas saagikoristust, 
lüpsikarja pidamist, 
põllumajandusloomade aretamist ja 
pidamist;

Or. pt

Muudatusettepanek 371
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– põllumajandusmaa hoidmine 
karjatamiseks või harimiseks sobilikus 
seisukorras ilma erilisi ja 
traditsioonilistest erinevaid 
põllumajandusmeetodeid või -masinaid 
vajava ettevalmistava tegevuseta; või

välja jäetud

Or. pt

Muudatusettepanek 372
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c – taane 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– põllumajandusmaa hoidmine
karjatamiseks või harimiseks sobilikus
seisukorras ilma erilisi ja 
traditsioonilistest erinevaid 
põllumajandusmeetodeid või -masinaid 
vajava ettevalmistava tegevuseta; või

– põllumajandusmaa hoidmine
põllumajanduslikult ja keskkonnaalaselt 
heas seisukorras ning 

Or. en

Muudatusettepanek 373
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– põllumajandusmaa hoidmine
karjatamiseks või harimiseks sobilikus 
seisukorras ilma erilisi ja 
traditsioonilistest erinevaid 
põllumajandusmeetodeid või -masinaid 
vajava ettevalmistava tegevuseta; või

– põllumajandusmaa hoidmine
põllumajanduslikult ja keskkonnaalaselt 
heas seisukorras või

Or. en

Muudatusettepanek 374
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– põllumajandusmaa hoidmine 
karjatamiseks või harimiseks sobilikus 
seisukorras ilma erilisi ja 
traditsioonilistest erinevaid 
põllumajandusmeetodeid või -masinaid 
vajava ettevalmistava tegevuseta; või

– põllumajandusmaa hoidmine 
karjatamiseks või harimiseks sobilikus 
seisukorras; looduslikult heas seisukorras 
püsivate põllumajandusmaade puhul 
lisandub liikmesriikide kindlaksmääratav 
minimaalne tegevus;
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Or. fr

Muudatusettepanek 375
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– põllumajandusmaa hoidmine 
karjatamiseks või harimiseks sobilikus 
seisukorras ilma erilisi ja traditsioonilistest
erinevaid põllumajandusmeetodeid või -
masinaid vajava ettevalmistava tegevuseta; 
või

põllumajandusmaa hoidmine karjatamiseks 
või harimiseks sobilikus seisukorras ilma 
erilisi ja tavapärastest erinevaid 
põllumajandusmeetodeid või -masinaid 
vajava ettevalmistava tegevuseta; või

Or. es

Selgitus

Sõna „tavapärane” on asjakohasem.

Muudatusettepanek 376
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– põllumajandusmaa hoidmine 
karjatamiseks või harimiseks sobilikus 
seisukorras ilma erilisi ja traditsioonilistest
erinevaid põllumajandusmeetodeid või -
masinaid vajava ettevalmistava tegevuseta; 
või

põllumajandusmaa hoidmine karjatamiseks 
või harimiseks sobilikus seisukorras ilma 
erilisi ja tavapärastest erinevaid 
põllumajandusmeetodeid või -masinaid 
vajava ettevalmistava tegevuseta; või

Or. es

Selgitus

„Tavapärased põllumajandusmeetodid või -masinad” on sobivam kui „traditsioonilised 
põllumajandusmeetodid või -masinad”, arvestades, et need ei pruugi kattuda.
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Muudatusettepanek 377
Janusz Wojciechowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– põllumajandusmaa hoidmine 
karjatamiseks või harimiseks sobilikus
seisukorras ilma erilisi ja traditsioonilistest 
erinevaid põllumajandusmeetodeid või -
masinaid vajava ettevalmistava tegevuseta; 
või

– põllumajandusmaa hoidmine 
karjatamiseks või harimiseks valmis
seisukorras ilma erilisi ja traditsioonilistest 
erinevaid põllumajandusmeetodeid või -
masinaid vajava ettevalmistava tegevuseta; 
või

Or. pl

Muudatusettepanek 378
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– liikmesriikide kehtestatav minimaalne 
tegevus põllumajandusmaal, mida 
hoitakse karjatamiseks ja harimiseks 
sobilikus seisukorras;

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 379
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– liikmesriikide kehtestatav minimaalne 
tegevus põllumajandusmaal, mida 

välja jäetud
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hoitakse karjatamiseks ja harimiseks 
sobilikus seisukorras;

Or. pt

Muudatusettepanek 380
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– liikmesriikide kehtestatav minimaalne 
tegevus põllumajandusmaal, mida hoitakse 
karjatamiseks ja harimiseks sobilikus 
seisukorras;

– minimaalne tegevus põllumajandusmaal, 
mida hoitakse karjatamiseks ja harimiseks 
sobilikus seisukorras;

Or. en

Muudatusettepanek 381
James Nicholson, Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– liikmesriikide kehtestatav minimaalne 
tegevus põllumajandusmaal, mida
hoitakse karjatamiseks ja harimiseks 
sobilikus seisukorras;

– kui põllumajandusmaad hoitakse 
karjatamiseks ja harimiseks sobilikus 
seisukorras ja maad ei kasutata esimeses 
taandes nimetatud eesmärgil, ei ole 
tegemist põllumajandustegevusega;

Or. en

Muudatusettepanek 382
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c – taane 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– liikmesriikide kehtestatav minimaalne 
tegevus põllumajandusmaal, mida hoitakse 
karjatamiseks ja harimiseks sobilikus 
seisukorras;

– minimaalne tegevus põllumajandusmaal, 
mida hoitakse karjatamiseks ja harimiseks 
sobilikus seisukorras, sealhulgas 
põllumajandus, mis täidab ka 
looduskaitse eesmärke, nagu suure 
loodusväärtusega 
põllumajandussüsteemid või 
põllumajandus Natura 2000 või sarnaste 
programmide raames;

Or. en

Muudatusettepanek 383
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– liikmesriikide kehtestatav minimaalne 
tegevus põllumajandusmaal, mida
hoitakse karjatamiseks ja harimiseks 
sobilikus seisukorras;

– kui liikmesriik otsustab nii riiklikul või 
piirkondlikul tasandil ja kui maa ei vaja 
hooldust, vaid seda hoitakse karjatamiseks 
ja harimiseks sobilikus seisukorras, võib 
tegevuse kindlaks määrata riiklikul või 
piirkondlikul tasandil;

Or. en

Muudatusettepanek 384
James Nicholson, Richard Ashworth

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– liikmesriikide kehtestatav minimaalne 
tegevus põllumajandusmaal, mida
hoitakse karjatamiseks ja harimiseks 
sobilikus seisukorras;

– kui liikmesriik otsustab nii riiklikul või 
piirkondlikul tasandil ja kui maa ei vaja 
hooldust, vaid seda hoitakse karjatamiseks 
ja harimiseks sobilikus seisukorras, võib 
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tegevuse kindlaks määrata riiklikul või 
piirkondlikul tasandil;

Or. en

Muudatusettepanek 385
Brian Simpson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– liikmesriikide kehtestatav minimaalne 
tegevus põllumajandusmaal, mida
hoitakse karjatamiseks ja harimiseks 
sobilikus seisukorras;

– kui liikmesriik otsustab nii riiklikul või 
piirkondlikul tasandil ja kui maa ei vaja 
hooldust, vaid seda hoitakse karjatamiseks 
ja harimiseks sobilikus seisukorras, võib 
tegevuse kindlaks määrata riiklikul või 
piirkondlikul tasandil;

Or. en

Muudatusettepanek 386
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– liikmesriikide kehtestatav minimaalne 
tegevus põllumajandusmaal, mida hoitakse 
karjatamiseks ja harimiseks sobilikus 
seisukorras;

– liikmesriikide või vajaduse korral 
kooskõlas käesoleva määruse artikliga 20 
piirkondlike asutuste kehtestatav 
minimaalne tegevus põllumajandusmaal, 
mida hoitakse karjatamiseks ja harimiseks 
sobilikus seisukorras;

Or. es
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Selgitus

Ettepanek on vastavalt komisjoni kehtestatud raamistikule kooskõlas subsidiaarsuse 
põhimõttega. Ühise põllumajanduspoliitika reformi ei tohiks kasutada teatava poliitika 
viimiseks keskvalitsuse kontrolli alla, kuna see toimib paremini piirkondlikul tasandil.

Muudatusettepanek 387
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– liikmesriikide kehtestatav minimaalne 
tegevus põllumajandusmaal, mida hoitakse 
karjatamiseks ja harimiseks sobilikus 
seisukorras;

liikmesriikide kehtestatav võimaluse 
korral minimaalsel loomkoormusel 
põhinev minimaalne tegevus 
põllumajandusmaal, mida hoitakse 
karjatamiseks ja harimiseks sobilikus 
seisukorras;

Or. pt

Muudatusettepanek 388
Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– liikmesriikide kehtestatav minimaalne 
tegevus põllumajandusmaal, mida hoitakse 
karjatamiseks ja harimiseks sobilikus 
seisukorras;

liikmesriikide või piirkondade kehtestatav 
minimaalne tegevus põllumajandusmaal, 
mida hoitakse karjatamiseks ja harimiseks 
sobilikus seisukorras;

Or. en

Muudatusettepanek 389
Ivari Padar
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c – taane 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– liikmesriikide kehtestatav minimaalne 
tegevus looduskaitse eesmärgil 
programmi Natura 2000 või sarnaste 
looduskaitseprogrammide raames;

Or. en

Muudatusettepanek 390
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – taane 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– maakasutus kas täielikult või peamiselt 
keskkonnakasu eesmärgil;

Or. en

Selgitus

Põllumajanduslik tegevus peaks hõlmama keskkonnasäästliku maakasutuse põhimõtet.

Muudatusettepanek 391
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c – taane 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– taanetes 2 ja 3 nimetatud tegevusi tuleks 
toetada ainult ühe korra kolmeaastase 
tsükli jooksul;

Or. en
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Muudatusettepanek 392
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) „põllumajandustooted” – aluslepingu I 
lisas loetletud tooted, välja arvatud 
kalatooted, ning puuvill;

d) (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. es

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 393
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) „põllumajandustooted” – aluslepingu I 
lisas loetletud tooted, välja arvatud 
kalatooted, ning puuvill;

d) (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. es

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 394
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt e
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) „põllumajandusmaa” – põllumaa, 
püsirohumaa või püsikultuuride all olev 
maa-ala;

e) „põllumajandusmaa” – põllumaa,
püsirohumaa ja -karjamaa või 
püsikultuuride, sealhulgas 
agrometsanduskultuuride all olev maa-
ala;

Or. fr

Muudatusettepanek 395
Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) „põllumajandusmaa” – põllumaa, 
püsirohumaa või püsikultuuride all olev 
maa-ala;

e) „põllumajandusmaa” – põllumaa,
püsirohumaa või püsikultuuride, 
sealhulgas agrometsanduskultuuride all 
olev maa-ala;

Or. fr

Muudatusettepanek 396
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) „põllumajandusmaa” – põllumaa,
püsirohumaa või püsikultuuride all olev 
maa-ala;

e) „põllumajandusmaa” – põllumaa,
püsikarjamaa või püsikultuuride all olev 
maa-ala;

Or. en

Selgitus

Mõistes „püsirohumaa” (varem „püsikarjamaa”) ei võeta piisavalt arvesse karjakasvatust 
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aladel, kus söödakultuurid võivad olla puittaimed, mitte tingimata ainult rohttaimed.
Karjakasvatus olemasolevatel karjamaadel aitab vältida nende mahajätmist ja loodusliku 
mitmekesisuse vähenemist levinud taimede pealetungi tõttu ning aitab säilitada suure 
loodusväärtusega süsteemid, mis on avalik hüve. Muudatus tuleks teha kogu määruses.

Muudatusettepanek 397
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) „põllumajandusmaa” – põllumaa,
püsirohumaa või püsikultuuride all olev 
maa-ala;

e) „põllumajandusmaa” – põllumaa,
püsikarjamaa või püsikultuuride all olev 
maa-ala;

Or. en

Muudatusettepanek 398
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Mariya Gabriel, Herbert Dorfmann, Georgios 
Papastamkos, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) „põllumajandusmaa” – põllumaa, 
püsirohumaa või püsikultuuride all olev 
maa-ala;

e) „põllumajandusmaa” – põllumaa, 
püsirohumaa ja -karjamaa või 
püsikultuuride all olev maa-ala.

Or. en

Muudatusettepanek 399
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt e
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) „põllumajandusmaa” – põllumaa, 
püsirohumaa või püsikultuuride all olev 
maa-ala;

e) „põllumajandusmaa” – põllumaa, 
püsirohumaa, püsikarjamaa või 
püsikultuuride all olev maa-ala;

Or. fr

Muudatusettepanek 400
Salvatore Caronna

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) „põllumajandusmaa” – põllumaa, 
püsirohumaa või püsikultuuride all olev 
maa-ala;

e) „põllumajandusmaa” – põllumaa,
püsikarjamaa ja püsirohumaa ja/või
püsikultuuride all olev maa-ala;

Or. it

Muudatusettepanek 401
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) „agrometsandus” – tootmissüsteem, 
milles puid ja kultuur- ning 
karjamaataimi kasvatatakse koos samal 
maa-alal või sama maa äärealal;

Or. fr

Muudatusettepanek 402
Patrick Le Hyaric
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) „agrometsandus” – tootmissüsteem, 
milles puid ja kultuur- ning 
karjamaataimi kasvatatakse koos samal 
maa-alal või sama maa äärealal;

Or. fr

Muudatusettepanek 403
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) „põllumaa” – põllukultuuride tootmiseks 
haritav maa või kesa, mida saab kasutada 
põllukultuuride tootmiseks, sealhulgas 
tootmisest kõrvalejäetud maa vastavalt 
määruse (EÜ) nr 1257/1999 artiklitele 22, 
23 ja 24, määruse (EÜ) nr 1698/2005 
artiklile 39 ning määruse (EÜ) nr […] 
[maaelu arengu määrus] artiklile 29, 
olenemata sellest, kas maa on 
kasvuhoonete all või püsi- või äravõetava 
katte all;

f) „põllumaa” – põllukultuuride tootmiseks 
haritav maa või kesa, mida saab kasutada 
põllukultuuride tootmiseks, sealhulgas 
tootmisest kõrvalejäetud maa vastavalt
käesoleva määruse artiklile 32, määruse 
(EÜ) nr 1257/1999 artiklitele 22, 23 ja 24, 
määruse (EÜ) nr 1698/2005 artiklile 39 
ning määruse (EÜ) nr […] [maaelu arengu 
määrus] artiklile 29, olenemata sellest, kas 
maa on kasvuhoonete all või püsi- või 
äravõetava katte all;

Or. es

Muudatusettepanek 404
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) „põllumaa” – põllukultuuride tootmiseks 
haritav maa või kesa, mida saab kasutada 

f) „põllumaa” – põllukultuuride tootmiseks 
haritav maa või kesa, mida saab kasutada 
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põllukultuuride tootmiseks, sealhulgas 
tootmisest kõrvalejäetud maa vastavalt 
määruse (EÜ) nr 1257/1999 artiklitele 22, 
23 ja 24, määruse (EÜ) nr 1698/2005 
artiklile 39 ning määruse (EÜ) nr […] 
[maaelu arengu määrus] artiklile 29, 
olenemata sellest, kas maa on 
kasvuhoonete all või püsi- või äravõetava 
katte all;

põllukultuuride tootmiseks, sealhulgas 
tootmisest kõrvalejäetud maa vastavalt
käesoleva määruse artiklile 32, määruse 
(EÜ) nr 1257/1999 artiklitele 22, 23 ja 24, 
määruse (EÜ) nr 1698/2005 artiklile 39 
ning määruse (EÜ) nr […] [maaelu arengu 
määrus] artiklile 29, olenemata sellest, kas 
maa on kasvuhoonete all või püsi- või 
äravõetava katte all;

Or. es

Selgitus

Põllumaa mõiste peaks hõlmama selgelt hektareid, mis on artiklis 32 kõrvale jäetud kui 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alad.

Muudatusettepanek 405
Agnès Le Brun

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) „põllumaa” – põllukultuuride tootmiseks 
haritav maa või kesa, mida saab kasutada 
põllukultuuride tootmiseks, sealhulgas 
tootmisest kõrvalejäetud maa vastavalt 
määruse (EÜ) nr 1257/1999 artiklitele 22, 
23 ja 24, määruse (EÜ) nr 1698/2005 
artiklile 39 ning määruse (EÜ) nr […] 
[maaelu arengu määrus] artiklile 29, 
olenemata sellest, kas maa on 
kasvuhoonete all või püsi- või äravõetava 
katte all;

f) „põllumaa” – põllukultuuride tootmiseks 
haritav maa või kesa, mida saab kasutada 
põllukultuuride tootmiseks, sealhulgas
ajutine rohumaa, tootmisest kõrvalejäetud 
maa vastavalt määruse (EÜ) nr 1257/1999 
artiklitele 22, 23 ja 24, määruse (EÜ) nr 
1698/2005 artiklile 39 ning määruse (EÜ) 
nr […] [maaelu arengu määrus] artiklile 
29, olenemata sellest, kas maa on 
kasvuhoonete all või püsi- või äravõetava 
katte all;

Or. fr

Muudatusettepanek 406
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) „külvikord” – põllukultuuride 
kasvatamine, mis hõlmab vähemalt nelja 
erinevat põllukultuuri, sealhulgas ühte 
liblikõielist kultuuri;

Or. en

Muudatusettepanek 407
Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) „külvikord” – põllukultuuride 
kasvatamine, mis hõlmab vähemalt nelja 
erinevat põllukultuuri, sealhulgas ühte 
liblikõielist kultuuri;

Or. en

Muudatusettepanek 408
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) „püsikultuurid” – külvikorravälised 
kultuurid, välja arvatud püsirohumaa, mis 
võtavad maa enda alla vähemalt viieks 
aastaks ja annavad korduvat saaki, 
sealhulgas puukoolid ja lühikese 
raieringiga madalmets;

g) „püsikultuurid” – külvikorravälised 
kultuurid, välja arvatud püsikarjamaa, mis 
võtavad maa enda alla vähemalt viieks 
aastaks ja annavad korduvat saaki, 
sealhulgas puukoolid, viljapuud ja
pähklipuud, oliivipuud ning lühikese 
raieringiga madalmets;
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Or. en

Muudatusettepanek 409
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) „püsikultuurid” – külvikorravälised 
kultuurid, välja arvatud püsirohumaa, mis 
võtavad maa enda alla vähemalt viieks 
aastaks ja annavad korduvat saaki, 
sealhulgas puukoolid ja lühikese 
raieringiga madalmets;

g) „püsikultuurid” – külvikorravälised 
kultuurid, välja arvatud püsikarjamaa, mis 
võtavad maa enda alla vähemalt viieks 
aastaks ja annavad korduvat saaki, 
sealhulgas puukoolid ja lühikese 
raieringiga madalmets;

Or. en

Muudatusettepanek 410
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) „püsikultuurid” – külvikorravälised 
kultuurid, välja arvatud püsirohumaa, mis 
võtavad maa enda alla vähemalt viieks 
aastaks ja annavad korduvat saaki, 
sealhulgas puukoolid ja lühikese 
raieringiga madalmets;

g) „püsikultuurid” – külvikorravälised 
kultuurid, välja arvatud püsirohumaa, mis 
võtavad maa enda alla vähemalt viieks 
aastaks ja annavad korduvat saaki, 
sealhulgas puukoolid;

Or. pt

Muudatusettepanek 411
Elisabeth Jeggle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt g
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) „püsikultuurid” – külvikorravälised 
kultuurid, välja arvatud püsirohumaa, mis 
võtavad maa enda alla vähemalt viieks 
aastaks ja annavad korduvat saaki, 
sealhulgas puukoolid ja lühikese 
raieringiga madalmets;

g) „püsikultuurid” – külvikorravälised 
kultuurid, välja arvatud püsirohumaa, mis 
võtavad maa enda alla vähemalt viieks 
aastaks ja annavad korduvat saaki, 
sealhulgas puukoolid, traditsioonilised 
puuviljaistandused ja lühikese raieringiga 
madalmets;

Or. de

Muudatusettepanek 412
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) „püsikultuurid” – külvikorravälised 
kultuurid, välja arvatud püsirohumaa, mis 
võtavad maa enda alla vähemalt viieks 
aastaks ja annavad korduvat saaki, 
sealhulgas puukoolid ja lühikese 
raieringiga madalmets;

g) „püsikultuurid” – külvikorravälised 
kultuurid, välja arvatud püsirohumaa, mis 
võtavad maa enda alla vähemalt viieks 
aastaks ja annavad korduvat saaki, 
sealhulgas puukoolid ja lühikese 
raieringiga madalmets ja papliistandikud;

Or. it

Muudatusettepanek 413
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) „püsirohumaa” – maa, mida kasutatakse
rohu või muude rohttaimede
kasvatamiseks kas looduslikul viisil
(isekülvi teel) või harimise teel (külvamise 
teel), ning mis ei ole põllumajandusliku 
majapidamise külvikorraga hõlmatud viis 

h) „püsirohumaa ja püsikarjamaa” – maa, 
mida kasutatakse rohttaimede, põõsaste 
ja/või puude või muude karjatamise 
seisukohalt sobilike kultuuride
kasvatamiseks kas looduslikul viisil
(isekülvi teel) või harimise teel (külvamise 



AM\907852ET.doc 77/171 PE492.791v01-00

ET

aastat või kauem; see võib hõlmata muid 
karjatamise seisukohalt sobilikke liike, 
tingimusel et rohi või muud rohttaimed 
jäävad valdavaks;

teel), ning mis ei ole põllumajandusliku 
majapidamise külvikorraga hõlmatud viis 
aastat või kauem;

Or. fr

Muudatusettepanek 414
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo 
Fidanza, Paolo Bartolozzi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) „püsirohumaa” – maa, mida kasutatakse
rohu või muude rohttaimede
kasvatamiseks kas looduslikul viisil
(isekülvi teel) või harimise teel (külvamise 
teel), ning mis ei ole põllumajandusliku 
majapidamise külvikorraga hõlmatud viis 
aastat või kauem; see võib hõlmata muid 
karjatamise seisukohalt sobilikke liike, 
tingimusel et rohi või muud rohttaimed 
jäävad valdavaks;

h) „püsirohumaa ja püsikarjamaa” – maa, 
mida kasutatakse rohttaimede, põõsaste 
ja/või puude või muude karjatamise 
seisukohalt sobilike kultuuride
kasvatamiseks kas looduslikul viisil
(isekülvi teel) või harimise teel (külvamise 
teel), ning mis ei ole põllumajandusliku 
majapidamise külvikorraga hõlmatud viis 
aastat või kauem;

Or. fr

Muudatusettepanek 415
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) „püsirohumaa” – maa, mida kasutatakse 
rohu või muude rohttaimede kasvatamiseks 
kas looduslikul viisil (isekülvi teel) või 
harimise teel (külvamise teel), ning mis ei 
ole põllumajandusliku majapidamise 
külvikorraga hõlmatud viis aastat või 
kauem; see võib hõlmata muid karjatamise 

h) „püsirohumaa või püsikarjamaa” – maa, 
mida kasutatakse rohu või muude 
rohttaimede kasvatamiseks kas looduslikul 
viisil (isekülvi teel) või harimise teel
(külvamise teel), ning mis ei ole 
põllumajandusliku majapidamise 
külvikorraga hõlmatud; see võib hõlmata 
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seisukohalt sobilikke liike, tingimusel et 
rohi või muud rohttaimed jäävad 
valdavaks;

muid karjatamise seisukohalt sobilikke 
liike, tingimusel et rohi või muud 
rohttaimed jäävad valdavaks;

Or. fr

Muudatusettepanek 416
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) „püsirohumaa” – maa, mida kasutatakse 
rohu või muude rohttaimede kasvatamiseks 
kas looduslikul viisil (isekülvi teel) või 
harimise teel (külvamise teel), ning mis ei 
ole põllumajandusliku majapidamise 
külvikorraga hõlmatud viis aastat või 
kauem; see võib hõlmata muid karjatamise 
seisukohalt sobilikke liike, tingimusel et 
rohi või muud rohttaimed jäävad 
valdavaks;

h) „püsirohumaa või pikaajaline 
karjamaa” – maa, mida kasutatakse rohu 
või muude rohttaimede kasvatamiseks kas 
looduslikul viisil (isekülvi teel) või 
harimise teel (külvamise teel), ning mis ei 
ole põllumajandusliku majapidamise 
külvikorraga hõlmatud; need võivad
hõlmata muid liike või elemente, mis on 
olulised maa liigitamiseks pikaajaliseks 
karjamaaks ja tradistsiooniliseks 
karjamaaks.

Or. es

Selgitus

Käesolevas muudatusettepanekus viidatakse pigem püsikarjamaadele kui lihtsalt 
püsirohumaadele, et võtta arvesse tavapäraseid karjakasvatussüsteeme, nagu karjamaad, kus 
kasvab lisaks rohttaimedele ka muid taimi ja mida kasutatakse laiaulatuslikuks 
karjakasvatuseks.

Muudatusettepanek 417
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Marielle de Sarnez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) „püsirohumaa” – maa, mida kasutatakse h) „püsirohumaa” – maa, mida kasutatakse 
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rohu või muude rohttaimede kasvatamiseks 
kas looduslikul viisil (isekülvi teel) või 
harimise teel (külvamise teel), ning mis ei 
ole põllumajandusliku majapidamise 
külvikorraga hõlmatud viis aastat või 
kauem; see võib hõlmata muid karjatamise 
seisukohalt sobilikke liike, tingimusel et 
rohi või muud rohttaimed jäävad 
valdavaks;

rohu või muude rohttaimede kasvatamiseks 
kas looduslikul viisil (isekülvi teel) või 
harimise teel (külvamise teel), ning mis ei 
ole põllumajandusliku majapidamise 
külvikorraga hõlmatud kümme aastat või 
kauem; see võib hõlmata muid karjatamise 
seisukohalt sobilikke liike, tingimusel et 
rohi või muud rohttaimed jäävad 
valdavaks; liikmesriigid võivad otsustada 
hõlmata ka maa, mis sobib 
karjakasvatuseks ja mis on seotud 
kinnistunud kohalike tavadega, kus rohi 
ja muud rohttaimed ei ole tavapäraselt 
karjamaal valdavad;

Or. en

Selgitus

Haritud rohumaa külvatakse tavaliselt uuesti iga 8 kuni 10 aasta või veel pikema ajavahemiku 
järel. Külvikorra piiramine viie aastaga külmutaks suured alad tootlikke ja haritud rohumaid.
Püsirohumaa mõiste peaks hõlmama ka suure ökoloogilise väärusega tavapäraseid 
karjamaid, kus rohi ja rohttaimed ei ole valdavad.

Muudatusettepanek 418
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) „püsirohumaa” – maa, mida kasutatakse 
rohu või muude rohttaimede kasvatamiseks 
kas looduslikul viisil (isekülvi teel) või 
harimise teel (külvamise teel), ning mis ei 
ole põllumajandusliku majapidamise 
külvikorraga hõlmatud viis aastat või 
kauem; see võib hõlmata muid karjatamise 
seisukohalt sobilikke liike, tingimusel et 
rohi või muud rohttaimed jäävad 
valdavaks;

h) „püsirohumaa” – maa, mida kasutatakse 
rohu või muude rohttaimede kasvatamiseks 
kas looduslikul viisil (isekülvi teel) või 
harimise teel (külvamise teel), ning mis ei 
ole põllumajandusliku majapidamise 
külvikorraga hõlmatud kümme aastat või 
kauem; see võib hõlmata muid karjatamise 
seisukohalt sobilikke liike, tingimusel et 
rohi või muud rohttaimed jäävad 
valdavaks;

Or. en
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Muudatusettepanek 419
Marianne Thyssen, Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) „püsirohumaa” – maa, mida kasutatakse 
rohu või muude rohttaimede kasvatamiseks 
kas looduslikul viisil (isekülvi teel) või 
harimise teel (külvamise teel), ning mis ei 
ole põllumajandusliku majapidamise 
külvikorraga hõlmatud viis aastat või 
kauem; see võib hõlmata muid karjatamise 
seisukohalt sobilikke liike, tingimusel et 
rohi või muud rohttaimed jäävad 
valdavaks;

h) „püsirohumaa” – maa, mida kasutatakse 
rohu või muude rohttaimede kasvatamiseks 
kas looduslikul viisil (isekülvi teel) või 
harimise teel (külvamise teel), ning mis ei 
ole põllumajandusliku majapidamise 
külvikorraga hõlmatud kaheksa aastat või 
kauem; see võib hõlmata muid karjatamise 
seisukohalt sobilikke liike, tingimusel et 
rohi või muud rohttaimed jäävad 
valdavaks; määruses (EL) nr […] [maaelu 
arengu määrus] sätestatud 
põllumajandus-, keskkonna- ja 
kliimameetmete kohased rohuribad 
jäetakse välja; 

Or. en

Muudatusettepanek 420
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) „püsirohumaa” – maa, mida kasutatakse
rohu või muude rohttaimede kasvatamiseks 
kas looduslikul viisil (isekülvi teel) või 
harimise teel (külvamise teel), ning mis ei 
ole põllumajandusliku majapidamise 
külvikorraga hõlmatud viis aastat või 
kauem; see võib hõlmata muid karjatamise 
seisukohalt sobilikke liike, tingimusel et 
rohi või muud rohttaimed jäävad 
valdavaks;

h) „püsirohumaa” – maa, mida kasutatakse 
rohu või muude rohttaimede kasvatamiseks 
kas looduslikul viisil (isekülvi teel) või 
harimise teel (külvamise teel), ning mis ei 
ole põllumajandusliku majapidamise 
külvikorraga hõlmatud kaheksa aastat või 
kauem; see võib hõlmata muid karjatamise 
seisukohalt sobilikke liike, tingimusel et 
rohi või muud rohttaimed jäävad 
valdavaks;

Or. en
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Muudatusettepanek 421
Phil Prendergast

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) „püsirohumaa” – maa, mida kasutatakse 
rohu või muude rohttaimede kasvatamiseks 
kas looduslikul viisil (isekülvi teel) või 
harimise teel (külvamise teel), ning mis ei 
ole põllumajandusliku majapidamise 
külvikorraga hõlmatud viis aastat või 
kauem; see võib hõlmata muid karjatamise 
seisukohalt sobilikke liike, tingimusel et 
rohi või muud rohttaimed jäävad 
valdavaks;

h) „püsirohumaa” – maa, mida kasutatakse 
rohu või muude rohttaimede kasvatamiseks 
kas looduslikul viisil (isekülvi teel) või 
harimise teel (külvamise ja vajaduse 
korral taastamise teel), ning mis ei ole 
põllumajandusliku majapidamise 
külvikorraga hõlmatud kaheksa aastat või 
kauem; see võib hõlmata muid karjatamise 
seisukohalt sobilikke liike, tingimusel et 
rohi või muud rohttaimed jäävad 
valdavaks;

Or. en

Muudatusettepanek 422
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) „püsirohumaa” – maa, mida 
kasutatakse rohu või muude rohttaimede 
kasvatamiseks kas looduslikul viisil 
(isekülvi teel) või harimise teel (külvamise 
teel), ning mis ei ole põllumajandusliku 
majapidamise külvikorraga hõlmatud viis
aastat või kauem; see võib hõlmata muid 
karjatamise seisukohalt sobilikke liike, 
tingimusel et rohi või muud rohttaimed 
jäävad valdavaks;

h) „püsikarjamaa” – maa, mida 
kasutatakse rohu või muude rohttaimede 
kasvatamiseks, mida ei ole küntud või 
uuesti külvatud seitse aastat või kauem;
see hõlmab muid karjatamise seisukohalt 
sobilikke liike;

Or. en
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Muudatusettepanek 423
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) „püsirohumaa” – maa, mida 
kasutatakse rohu või muude rohttaimede 
kasvatamiseks kas looduslikul viisil 
(isekülvi teel) või harimise teel (külvamise 
teel), ning mis ei ole põllumajandusliku 
majapidamise külvikorraga hõlmatud viis
aastat või kauem; see võib hõlmata muid 
karjatamise seisukohalt sobilikke liike, 
tingimusel et rohi või muud rohttaimed 
jäävad valdavaks;

h) „püsikarjamaa” – maa, mida 
kasutatakse rohu või muude rohttaimede 
kasvatamiseks ja mida ei ole küntud või 
uuesti külvatud seitse aastat või kauem;
see hõlmab muid karjatamise seisukohalt 
sobilikke liike;

Or. en

Muudatusettepanek 424
Brian Simpson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) „püsirohumaa” – maa, mida kasutatakse 
rohu või muude rohttaimede kasvatamiseks 
kas looduslikul viisil (isekülvi teel) või 
harimise teel (külvamise teel), ning mis ei 
ole põllumajandusliku majapidamise 
külvikorraga hõlmatud viis aastat või 
kauem; see võib hõlmata muid karjatamise 
seisukohalt sobilikke liike, tingimusel et 
rohi või muud rohttaimed jäävad 
valdavaks;

h) „püsirohumaa” – maa, mida kasutatakse 
rohu või muude rohttaimede kasvatamiseks 
kas looduslikul viisil ning mis ei ole 
põllumajandusliku majapidamise 
külvikorraga hõlmatud ning mida ei ole 
küntud või uuesti külvatud seitse aastat 
või kauem; see võib hõlmata muid liike ja 
elemente; liikmesriigid võivad otsustada 
hõlmata ka maa, mis sobib karjatamiseks 
ja mis on seotud kinnistunud kohalike 
tavadega;

Or. en
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Muudatusettepanek 425
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) „püsirohumaa” – maa, mida 
kasutatakse rohu või muude rohttaimede
kasvatamiseks kas looduslikul viisil
(isekülvi teel) või harimise teel (külvamise 
teel), ning mis ei ole põllumajandusliku 
majapidamise külvikorraga hõlmatud viis
aastat või kauem; see võib hõlmata muid 
karjatamise seisukohalt sobilikke liike,
tingimusel et rohi või muud rohttaimed
jäävad valdavaks;

h) „püsikarjamaa” – maa, mida 
kasutatakse rohu või muude
mitterohttaimede (põõsad ja/või puud)
kasvatamiseks kas looduslikul viisil
(isekülvi teel) või harimise teel (külvamise 
teel), ning mis ei ole põllumajandusliku 
majapidamise külvikorraga hõlmatud ning 
mida ei ole küntud ega uuesti külvatud 
seitse aastat või kauem; see võib hõlmata 
muid karjatamise seisukohalt sobilikke 
liike, välja arvatud rohi või muud 
rohttaimed;

Or. fr

Muudatusettepanek 426
Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) „püsirohumaa” – maa, mida 
kasutatakse rohu või muude rohttaimede 
kasvatamiseks kas looduslikul viisil
(isekülvi teel) või harimise teel (külvamise 
teel), ning mis ei ole põllumajandusliku 
majapidamise külvikorraga hõlmatud viis 
aastat või kauem; see võib hõlmata muid 
karjatamise seisukohalt sobilikke liike, 
tingimusel et rohi või muud rohttaimed 
jäävad valdavaks;

h) „püsikarjamaa” – maa, mida 
kasutatakse rohu või muude rohttaimede 
kasvatamiseks kas looduslikul viisil
(isekülvi teel) või harimise teel (külvamise 
teel), ning mis ei ole põllumajandusliku 
majapidamise külvikorraga hõlmatud viis 
aastat või kauem;

Or. fr
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Muudatusettepanek 427
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) „püsirohumaa” – maa, mida kasutatakse 
rohu või muude rohttaimede kasvatamiseks 
kas looduslikul viisil (isekülvi teel) või 
harimise teel (külvamise teel), ning mis ei 
ole põllumajandusliku majapidamise 
külvikorraga hõlmatud viis aastat või 
kauem; see võib hõlmata muid karjatamise 
seisukohalt sobilikke liike, tingimusel et 
rohi või muud rohttaimed jäävad 
valdavaks;

h) „püsirohumaa” – maa, mida kasutatakse 
rohu või muude rohttaimede kasvatamiseks 
kas looduslikul viisil (isekülvi teel) või 
harimise teel (külvamise teel), ning mis ei 
ole põllumajandusliku majapidamise 
külvikorraga hõlmatud kolm aastat või 
kauem; see võib hõlmata muid karjatamise 
seisukohalt sobilikke liike, tingimusel et 
rohi või muud rohttaimed jäävad 
valdavaks;

Or. en

Muudatusettepanek 428
Ulrike Rodust

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) „püsirohumaa” – maa, mida kasutatakse 
rohu või muude rohttaimede 
kasvatamiseks kas looduslikul viisil 
(isekülvi teel) või harimise teel (külvamise 
teel), ning mis ei ole põllumajandusliku 
majapidamise külvikorraga hõlmatud viis 
aastat või kauem; see võib hõlmata muid 
karjatamise seisukohalt sobilikke liike, 
tingimusel et rohi või muud rohttaimed 
jäävad valdavaks;

h) „püsirohumaa” – maa, kus kasvavad 
rohttaimed või muud karjatamise 
seisukohalt sobilikud taimed looduslikult 
(isekülvi teel) või harimise teel (külvamise 
teel), mida niidetakse ja kasutatakse 
karjatamiseks ning mida ei ole küntud või 
uuesti külvatud viis aastat või kauem. 
Liikmesriikide kindlaksmääratavad 
maastikule iseloomulikud vormid võib 
kaasata püsirohumaa mõistesse, 
tingimusel et kõnealusel maal on 
laiaulatusliku karjakasvatuse 
maakasutuskood või karjatamiseks 
kasutatav või niidetud maa moodustab 
sellest rohkem kui 50%;

Or. de
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Muudatusettepanek 429
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) „püsirohumaa” – maa, mida 
kasutatakse rohu või muude rohttaimede 
kasvatamiseks kas looduslikul viisil 
(isekülvi teel) või harimise teel (külvamise 
teel), ning mis ei ole põllumajandusliku 
majapidamise külvikorraga hõlmatud viis 
aastat või kauem; see võib hõlmata muid 
karjatamise seisukohalt sobilikke liike, 
tingimusel et rohi või muud rohttaimed 
jäävad valdavaks;

h) „püsikarjamaa” – maa, mida 
kasutatakse rohu või muude rohttaimede, 
sealhulgas puittaimede kasvatamiseks ja 
mida ei ole küntud või uuesti külvatud viis 
aastat või kauem; see hõlmab muid 
karjatamise seisukohalt sobilikke liike;

Or. en

Muudatusettepanek 430
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) „püsirohumaa” – maa, mida kasutatakse 
rohu või muude rohttaimede
kasvatamiseks kas looduslikul viisil
(isekülvi teel) või harimise teel (külvamise 
teel), ning mis ei ole põllumajandusliku
majapidamise külvikorraga hõlmatud viis 
aastat või kauem; see võib hõlmata muid
karjatamise seisukohalt sobilikke liike,
tingimusel et rohi või muud rohttaimed 
jäävad valdavaks;

h) „püsirohumaa ja -karjamaa” – maa, 
mida kasutatakse rohu või muude 
söödataimede kasvatamiseks kas 
looduslikul viisil (isekülvi teel) või 
harimise teel (külvamise teel), ning mis ei 
ole põllumajandusliku külvikorraga 
hõlmatud viis aastat või kauem; see võib 
hõlmata muid liike või elemente, mis on 
olulised maa liigitamiseks karjamaaks;

Or. it
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Muudatusettepanek 431
Salvatore Caronna

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) „püsirohumaa” – maa, mida kasutatakse
rohu või muude rohttaimede
kasvatamiseks kas looduslikul viisil
(isekülvi teel) või harimise teel (külvamise 
teel), ning mis ei ole põllumajandusliku 
majapidamise külvikorraga hõlmatud viis 
aastat või kauem; see võib hõlmata muid
karjatamise seisukohalt sobilikke liike,
tingimusel et rohi või muud rohttaimed 
jäävad valdavaks;

h) „püsikarjamaa ja püsirohumaa” – maa, 
mida kasutatakse söödataimede
kasvatamiseks kas looduslikul viisil
(isekülvi teel) või harimise teel (külvamise 
teel), ning mis ei ole põllumajandusliku 
majapidamise külvikorraga hõlmatud viis 
aastat või kauem; see võib hõlmata muid 
liike või elemente, mis on olulised maa 
liigitamiseks karjamaaks;

Or. it

Muudatusettepanek 432
Phil Bennion

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) „püsirohumaa” – maa, mida kasutatakse 
rohu või muude rohttaimede kasvatamiseks 
kas looduslikul viisil (isekülvi teel) või 
harimise teel (külvamise teel), ning mis ei 
ole põllumajandusliku majapidamise 
külvikorraga hõlmatud viis aastat või 
kauem; see võib hõlmata muid 
karjatamise seisukohalt sobilikke liike, 
tingimusel et rohi või muud rohttaimed 
jäävad valdavaks;

h) „püsirohumaa” – maa, mida kasutatakse 
rohu või muude rohttaimede kasvatamiseks 
kas looduslikul viisil (isekülvi teel) või 
harimise teel (külvamise teel), ning mis ei 
ole põllumajandusliku majapidamise 
külvikorraga hõlmatud viis aastat või 
kauem, välja arvatud juhul, kui maa 
muudetakse rohumaaks sertifitseeritud 
keskkonnatoetuskava või 
keskkonnasäästlikumaks muutmise 
meetme raames;

Or. en

Selgitus

Keskkonnasäästlikumaks muutmise võimalusega, mis hõlmab põllumaa muutmist rohumaaks, 
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kaasneb selle põllumaa staatuse kaotus viie aasta möödudes ja põllumajandustootja peab 
pakkuma välja uued maa keskkonnasäästlikumaks muutmise võimalused, kuna 
keskkonnasäästlikumaks muutmise meetmed kehtivad ainult põllumaa puhul. See oleks 
järkjärguline protsess, kui rohumaaks muutmise võimalust kasutatakse keskkonnakavades või 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-aladel, mille tulemusel maa-ala võidaks klassifitseerida 
püsikarjamaaks.

Muudatusettepanek 433
Marita Ulvskog, Göran Färm, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) „püsirohumaa” – maa, mida 
kasutatakse rohu või muude rohttaimede
kasvatamiseks kas looduslikul viisil
(isekülvi teel) või harimise teel (külvamise 
teel), ning mis ei ole põllumajandusliku 
majapidamise külvikorraga hõlmatud viis 
aastat või kauem; see võib hõlmata muid 
karjatamise seisukohalt sobilikke liike, 
tingimusel et rohi või muud rohttaimed 
jäävad valdavaks;

h) „püsikarjamaa” – maa, mida 
kasutatakse rohu või muude söödataimede
kasvatamiseks kas looduslikul viisil
(isekülvi teel) või harimise teel (külvamise 
teel), ning mis ei ole põllumajandusliku 
majapidamise külvikorraga hõlmatud viis 
aastat või kauem; see võib hõlmata muid 
karjatamise seisukohalt sobilikke liike, 
tingimusel et rohi või muud rohttaimed 
jäävad valdavaks; liikmesriigid võivad 
otsustada hõlmata ka maa, mis sobib 
karjatamiseks ja mis on seotud 
kinnistunud kohalike tavadega, kus rohi 
ja muud rohttaimed ei ole tavapäraselt 
karjamaal valdavad;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga suurendatakse paindlikkust rohumaa eri omaduste osas, kuna see on 
oluline rohumaade tegelikke suuri erinevusi arvestades.

Muudatusettepanek 434
Diane Dodds, James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt h
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) „püsirohumaa” – maa, mida kasutatakse 
rohu või muude rohttaimede kasvatamiseks 
kas looduslikul viisil (isekülvi teel) või 
harimise teel (külvamise teel), ning mis ei 
ole põllumajandusliku majapidamise 
külvikorraga hõlmatud viis aastat või 
kauem; see võib hõlmata muid karjatamise 
seisukohalt sobilikke liike, tingimusel et 
rohi või muud rohttaimed jäävad 
valdavaks;

h) „püsirohumaa” – maa, mida kasutatakse 
rohu või muude rohttaimede kasvatamiseks 
kas looduslikul viisil (isekülvi teel) või 
harimise teel (külvamise teel), ning mis ei 
ole põllumajandusliku majapidamise 
külvikorraga hõlmatud viis aastat või 
kauem; see võib hõlmata muid karjatamise 
seisukohalt sobilikke liike, tingimusel et 
rohi või muud rohttaimed jäävad 
valdavaks; liikmesriigid võivad otsustada 
hõlmata ka maa, mis sobib karjatamiseks 
ja mis on seotud kinnistunud kohalike 
tavadega, kus rohi ja muud rohttaimed ei 
ole tavapäraselt karjamaal valdavad;

Or. en

Muudatusettepanek 435
James Nicholson, Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) „püsirohumaa” – maa, mida kasutatakse 
rohu või muude rohttaimede kasvatamiseks 
kas looduslikul viisil (isekülvi teel) või 
harimise teel (külvamise teel), ning mis ei 
ole põllumajandusliku majapidamise 
külvikorraga hõlmatud viis aastat või 
kauem; see võib hõlmata muid karjatamise 
seisukohalt sobilikke liike, tingimusel et 
rohi või muud rohttaimed jäävad 
valdavaks;

h) „püsirohumaa” – maa, mida kasutatakse 
rohu või muude rohttaimede kasvatamiseks 
kas looduslikul viisil (isekülvi teel) või 
harimise teel (külvamise teel), ning mis ei 
ole põllumajandusliku majapidamise 
külvikorraga hõlmatud viis aastat või 
kauem; see võib hõlmata muid liike, 
tingimusel et rohi või muud rohttaimed 
jäävad valdavaks; liikmesriigid võivad 
otsustada hõlmata ka maa, mis sobib 
karjatamiseks ja mis on seotud 
kinnistunud kohalike tavadega, kus rohi 
ja muud rohttaimed ei ole tavapäraselt 
karjamaal valdavad;

Or. en
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Selgitus

Mõnes piirkonnas võidakse kasutada kanarbikku karjatamisel ja see on üks kinnistunud 
kohalik tava. Selline maa tuleks hõlmata püsirohumaa mõiste alla.

Muudatusettepanek 436
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) „püsirohumaa” – maa, mida kasutatakse 
rohu või muude rohttaimede kasvatamiseks 
kas looduslikul viisil (isekülvi teel) või 
harimise teel (külvamise teel), ning mis ei 
ole põllumajandusliku majapidamise 
külvikorraga hõlmatud viis aastat või 
kauem; see võib hõlmata muid karjatamise 
seisukohalt sobilikke liike, tingimusel et 
rohi või muud rohttaimed jäävad 
valdavaks;

h) „püsirohumaa” – maa, mida kasutatakse 
rohu või muude rohttaimede kasvatamiseks 
kas looduslikul viisil (isekülvi teel) või 
harimise teel (külvamise teel), ning mis ei 
ole põllumajandusliku majapidamise 
külvikorraga hõlmatud viis aastat või 
kauem; see võib hõlmata muid liike, 
tingimusel et rohi või muud rohttaimed 
jäävad valdavaks; liikmesriigid võivad 
otsustada hõlmata ka maa, mis sobib 
karjatamiseks ja mis on seotud 
kinnistunud kohalike tavadega, kus rohi 
ja muud rohttaimed ei ole tavapäraselt 
karjamaal valdavad;

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel peaks olema võimalus hõlmata ka alad, kus esineb piiratud koguses, aga 
hajutatult ohakalaadset umbrohtu, vastasel juhul võib see viia paljude muidu sobivate alade 
väljajätmiseni. Lisaks peaksid liikmesriigid saama arvesse võtta püsirohumaa omadustega 
seotud kinnistunud tavasid.

Muudatusettepanek 437
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt h
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) „püsirohumaa” – maa, mida kasutatakse 
rohu või muude rohttaimede
kasvatamiseks kas looduslikul viisil
(isekülvi teel) või harimise teel (külvamise 
teel), ning mis ei ole põllumajandusliku 
majapidamise külvikorraga hõlmatud viis 
aastat või kauem; see võib hõlmata muid 
karjatamise seisukohalt sobilikke liike, 
tingimusel et rohi või muud rohttaimed 
jäävad valdavaks;

h) „püsirohumaa” – maa, mida kasutatakse 
rohu või muude roht- või puittaimede
kasvatamiseks kas looduslikul viisil
(isekülvi teel) või harimise teel (külvamise 
teel), ning mis ei ole põllumajandusliku 
majapidamise külvikorraga hõlmatud viis 
aastat või kauem; see võib hõlmata muid 
karjatamise seisukohalt sobilikke liike, 
tingimusel et rohi või muud rohttaimed 
jäävad valdavaks; liikmesriigid võivad 
otsustada hõlmata ka maa, mis sobib 
karjatamiseks ja mis on seotud 
kinnistunud kohalike tavadega, kus rohi 
ja muud roht- või puittaimed ei ole 
tavapäraselt karjamaal valdavad.

Or. en

Muudatusettepanek 438
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) „püsirohumaa” – maa, mida kasutatakse 
rohu või muude rohttaimede
kasvatamiseks kas looduslikul viisil
(isekülvi teel) või harimise teel (külvamise 
teel), ning mis ei ole põllumajandusliku 
majapidamise külvikorraga hõlmatud viis 
aastat või kauem; see võib hõlmata muid 
karjatamise seisukohalt sobilikke liike, 
tingimusel et rohi või muud rohttaimed 
jäävad valdavaks;

h) „püsirohumaa” – maa, mida kasutatakse 
rohu või muude karjatamise seisukohalt 
sobilike söödataimede (põõsastaimede 
ja/või puude) kasvatamiseks kas 
looduslikul viisil (isekülvi teel) või 
harimise teel (külvamise teel), ning mis ei 
ole põllumajandusliku majapidamise 
külvikorraga hõlmatud viis aastat või 
kauem; see võib hõlmata ka suhteliselt 
vähetootlikku maad, nagu karjamaid, 
nõmmesid, põõsastikke ning alpiaasasid 
ja mägikarjamaid;

Or. fr
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Muudatusettepanek 439
Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) „püsirohumaa” – maa, mida 
kasutatakse rohu või muude rohttaimede
kasvatamiseks kas looduslikul viisil
(isekülvi teel) või harimise teel (külvamise 
teel), ning mis ei ole põllumajandusliku 
majapidamise külvikorraga hõlmatud viis 
aastat või kauem; see võib hõlmata muid
karjatamise seisukohalt sobilikke liike,
tingimusel et rohi või muud rohttaimed 
jäävad valdavaks;

h) „püsikarjamaa” – maa, mida 
kasutatakse rohu või muude söödataimede
kasvatamiseks kas looduslikul viisil
(isekülvi teel) või harimise teel (külvamise 
teel), ning mis ei ole põllumajandusliku 
majapidamise külvikorraga hõlmatud viis 
aastat või kauem; see võib hõlmata muid 
liike või elemente, mis on olulised maa 
liigitamiseks püsikarjamaaks; 
liikmesriigid või piirkonnad võivad 
otsustada lubada pikki külvikordi, mis 
toimuvad iga viie või enama aasta järel, 
kui selline tava on keskkonna seisukohast 
kasulik.

Or. en

Muudatusettepanek 440
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) „püsirohumaa” – maa, mida kasutatakse 
rohu või muude rohttaimede kasvatamiseks 
kas looduslikul viisil (isekülvi teel) või 
harimise teel (külvamise teel), ning mis ei 
ole põllumajandusliku majapidamise 
külvikorraga hõlmatud viis aastat või 
kauem; see võib hõlmata muid karjatamise 
seisukohalt sobilikke liike, tingimusel et 
rohi või muud rohttaimed jäävad 
valdavaks;

h) „püsirohumaa” – maa, mida kasutatakse 
rohu või muude rohttaimede kasvatamiseks 
kas looduslikul viisil (isekülvi teel) või 
harimise teel (külvamise teel), ning mis ei 
ole põllumajandusliku majapidamise 
külvikorraga hõlmatud viis aastat või 
kauem; see võib hõlmata muid karjatamise 
seisukohalt sobilikke alasid, tingimusel et
neid on tavapäraselt kasutatud 
rohumaadena, isegi kui rohi või muud 
rohttaimed ei ole valdavad;
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Or. es

Selgitus

Komisjoni ettepanekus esitatud määratlus võib põhjustada raskusi, kui käsitletakse 
karjatamiseks hästi sobivaid Vahemere ökosüsteeme, nagu traditsioonilised karjamaad (kus 
kasvavad iilekstammed, mille vilju loomad saavad süüa) ja mägikarjamaad. Seetõttu tuleks 
mõiste määratlust laiendada, et see hõlmaks ka alasid, mis traditsiooniliselt sobivad 
karjatamiseks, kuna neid on tavapäraselt selleks kasutatud, isegi kui rohttaimed ei ole seal 
valdavad.

Muudatusettepanek 441
James Nicholson, Julie Girling, Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) „püsirohumaa” – maa, mida kasutatakse 
rohu või muude rohttaimede kasvatamiseks 
kas looduslikul viisil (isekülvi teel) või 
harimise teel (külvamise teel), ning mis ei 
ole põllumajandusliku majapidamise 
külvikorraga hõlmatud viis aastat või 
kauem; see võib hõlmata muid karjatamise 
seisukohalt sobilikke liike, tingimusel et 
rohi või muud rohttaimed jäävad 
valdavaks;

h) „püsirohumaa” – maa, mida kasutatakse 
rohu või muude rohttaimede kasvatamiseks 
kas looduslikul viisil (isekülvi teel) või 
harimise teel (külvamise teel), ning mis ei 
ole põllumajandusliku majapidamise 
külvikorraga hõlmatud viis aastat või 
kauem või millele on uuesti külvatud 
sama rohtu või rohttaimi viis aastat või 
kauem; see võib hõlmata muid karjatamise 
seisukohalt sobilikke liike, tingimusel et 
rohi või muud rohttaimed jäävad 
valdavaks, sealhulgas näiteks kanarbik;

Or. en

Muudatusettepanek 442
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) „püsirohumaa” – maa, mida kasutatakse 
rohu või muude rohttaimede kasvatamiseks 
kas looduslikul viisil (isekülvi teel) või 

h) „püsirohumaa” – maa, mida kasutatakse 
rohu või muude rohttaimede kasvatamiseks 
kas looduslikul viisil (isekülvi teel) või 
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harimise teel (külvamise teel), ning mis ei 
ole põllumajandusliku majapidamise 
külvikorraga hõlmatud viis aastat või 
kauem; see võib hõlmata muid karjatamise 
seisukohalt sobilikke liike, tingimusel et 
rohi või muud rohttaimed jäävad 
valdavaks;

harimise teel (külvamise teel), ning mis ei 
ole põllumajandusliku majapidamise 
külvikorraga hõlmatud viis aastat või 
kauem või millele on uuesti külvatud 
sama rohtu või rohttaimi viis aastat või 
kauem; see võib hõlmata muid karjatamise 
seisukohalt sobilikke liike, tingimusel et 
rohi või muud rohttaimed jäävad 
valdavaks, sealhulgas näiteks kanarbik;

Or. en

Muudatusettepanek 443
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) „püsirohumaa” – maa, mida kasutatakse 
rohu või muude rohttaimede kasvatamiseks 
kas looduslikul viisil (isekülvi teel) või 
harimise teel (külvamise teel), ning mis ei 
ole põllumajandusliku majapidamise 
külvikorraga hõlmatud viis aastat või 
kauem; see võib hõlmata muid karjatamise 
seisukohalt sobilikke liike, tingimusel et 
rohi või muud rohttaimed jäävad 
valdavaks;

h) „püsirohumaa” – maa, mida kasutatakse 
rohu või muude rohttaimede kasvatamiseks 
kas looduslikul viisil (isekülvi teel) või 
harimise teel (külvamise teel), ning mis ei 
ole põllumajandusliku majapidamise 
külvikorraga hõlmatud viis aastat või 
kauem; see võib hõlmata muid liike, mida 
saab karjatamisel kasutada, tingimusel et 
rohi või muud rohttaimed jäävad 
valdavaks;

Or. es

Selgitus

Komisjoni ettepanekus esitatud määratlus ei hõlma karjatamiseks hästi sobivaid Vahemere 
ökosüsteeme, nagu traditsioonilised karjamaad (kus kasvavad iilekstammed, mille vilju 
loomad saavad süüa) ja mägikarjamaad. Muudatusettepanekuga laiendatakse mõistet nii, et 
see hõlmaks ka liike, mis ei pruugi olla karjatamiseks sobivad, aga on kariloomadele 
toiduallikaks.

Muudatusettepanek 444
Izaskun Bilbao Barandica
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) „püsirohumaa” – maa, mida kasutatakse 
rohu või muude rohttaimede kasvatamiseks 
kas looduslikul viisil (isekülvi teel) või 
harimise teel (külvamise teel), ning mis ei 
ole põllumajandusliku majapidamise 
külvikorraga hõlmatud viis aastat või 
kauem; see võib hõlmata muid karjatamise 
seisukohalt sobilikke liike, tingimusel et 
rohi või muud rohttaimed jäävad 
valdavaks;

h) „püsirohumaa” – maa, mida kasutatakse 
rohu või muude rohttaimede kasvatamiseks 
kas looduslikul viisil (isekülvi teel) või 
harimise teel (külvamise teel), ning mis ei 
ole põllumajandusliku majapidamise 
külvikorraga hõlmatud viis aastat või 
kauem; see võib hõlmata muid liike, mida 
saab karjatamisel kasutada, tingimusel et 
rohi või muud rohttaimed jäävad 
valdavaks;

Or. es

Selgitus

Muudatusettepanekuga tehakse võimalikuks selliste karjatamiseks sobivate ökosüsteemide 
nagu mägikarjamaade hõlmamine mõistesse. Esialgne mõiste on liiga kitsas.

Muudatusettepanek 445
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) „püsirohumaa” – maa, mida kasutatakse 
rohu või muude rohttaimede kasvatamiseks 
kas looduslikul viisil (isekülvi teel) või 
harimise teel (külvamise teel), ning mis ei 
ole põllumajandusliku majapidamise 
külvikorraga hõlmatud viis aastat või 
kauem; see võib hõlmata muid karjatamise 
seisukohalt sobilikke liike, tingimusel et 
rohi või muud rohttaimed jäävad 
valdavaks;

h) „püsirohumaa” – maa, mida kasutatakse 
rohu või muude rohttaimede kasvatamiseks 
kas looduslikul viisil (isekülvi teel) või 
harimise teel (külvamise teel), ning mis ei 
ole põllumajandusliku majapidamise 
külvikorraga hõlmatud viis aastat või 
kauem, sealhulgas maa-alad, mida on 
küntud ja uuesti rohumaaks muudetud 
pärast kuute või enamat aastat, ning välja 
arvatud alad, millel on harimispiirangud 
tulenevalt programmist Natura 2000, 
veeraamistiku direktiivi või nitraate 
käsitleva direktiivi kohaldamisest; see 
võib hõlmata muid karjatamise seisukohalt
mittesobilikke liike, tingimusel et rohi või 
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muud rohttaimed jäävad valdavaks;

Or. en

Selgitus

Peaks olema lubatud künda ja taastada püsirohumaa, et säilitada põllu suur söödatootlikkus.

Muudatusettepanek 446
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) „püsirohumaa” – maa, mida kasutatakse 
rohu või muude rohttaimede kasvatamiseks 
kas looduslikul viisil (isekülvi teel) või 
harimise teel (külvamise teel), ning mis ei 
ole põllumajandusliku majapidamise 
külvikorraga hõlmatud viis aastat või 
kauem; see võib hõlmata muid karjatamise 
seisukohalt sobilikke liike, tingimusel et 
rohi või muud rohttaimed jäävad 
valdavaks;

h) „püsirohumaa” – maa, mida kasutatakse 
rohu või muude rohttaimede kasvatamiseks 
kas looduslikul viisil (isekülvi teel) või 
harimise teel (külvamise teel), ning mis ei 
ole põllumajandusliku majapidamise 
külvikorraga hõlmatud viis aastat või 
kauem; see võib hõlmata muid karjatamise 
seisukohalt sobilikke liike, tingimusel et 
rohi või muud rohttaimed jäävad 
valdavaks; põllumajandus- ja 
keskkonnaalaste meetmetega hõlmatud 
rohuribad, nagu on sätestatud määruses 
(EL) nr […] [maaelu arengu määrus] 
jäetakse välja; 

Or. fr

Selgitus

Praeguste sätete kohaselt saab rohuribast viie aasta möödudes püsirohumaa.
Muudatusettepaneku eesmärk on sellist olukorda vältida.

Muudatusettepanek 447
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt h a (uus)



PE492.791v01-00 96/171 AM\907852ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h a) „ökoloogiline infrastruktuur” –
maastiku, agrometsanduse, bioloogilise 
mitmekesisuse, veemajanduse ja 
pinnasekaitse, biotoopide jne elemendid, 
mis stabiliseerivad ja laiendavad 
agroökoloogilisi põllumajandustavasid 
ning keskkonnajuhtimise süsteemi;

Or. en

Selgitus

Eesmärk on suurendada funktsionaalset bioloogilist mitmekesisust ja seega agroökosüsteemi 
toimimist ning avalike hüvede pakkumist. Maastikuelemendid (hekid, kraavid, märgalad ja 
muud poollooduslike elukohtade osad) lisatakse puhverribadele agroökoloogilise 
infrastruktuuri (tolmeldajate ja kahjurite hävitajate elukohad, vee kogumiskohad veeteede 
kaitsmiseks ja põhjavee taastumise soodustamiseks, mullaerosiooni eest kaitsmiseks ning vee 
ja toitainete tasakaalu reguleerimiseks) loomiseks.

Muudatusettepanek 448
Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h a) „agroökoloogiline infrastruktuur” –
maastikuelemendid, sealhulgas hekid, 
tiigid, terrassid ja puhverribad, 
agrometsanduse, bioloogilise 
mitmekesisuse, veemajanduse ja 
pinnasekaitse, biotoopide jne elemendid, 
mis stabiliseerivad ja laiendavad 
agroökoloogilisi põllumajandustavasid 
ning keskkonnajuhtimise süsteemi;

Or. en

Muudatusettepanek 449
Patrick Le Hyaric
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h a) „suure loodusväärtusega 
põllumajandusalad” – alad, millel on 
äärmiselt suur liikide ja elukohtade 
mitmekesisus, väheintensiivne 
põllumajandus ja palju looduslikku 
taimestikku;

Or. en

Muudatusettepanek 450
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h a) „suure loodusväärtusega 
põllumajandus” –
põllumajandussüsteemid, mis hõlmavad 
põllumajandustegevusi ja 
põllumajandusmaad, mille omaduste 
põhjal võib eeldada, et nad toetavad 
bioloogilist mitmekesisust või 
kaitseväärtust omavaid liike ja 
elupaikasid. Nendele süsteemidele on 
omane väheintensiivne põllumajandus ja 
palju looduslikku või poollooduslikku 
taimkatet. Neid võib iseloomustada ka 
mitmekesine maakate.

Or. en

Muudatusettepanek 451
Rareş-Lucian Niculescu
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h a) „suure loodusväärtusega 
põllumajandus” –
põllumajandussüsteemid, mis hõlmavad 
põllumajandustegevusi ja 
põllumajandusmaad, mille omaduste 
põhjal võib eeldada, et nad toetavad 
bioloogilist mitmekesisust või 
kaitseväärtust omavaid liike ja 
elupaikasid. Nendele süsteemidele on 
omane väheintensiivne põllumajandus ja 
palju looduslikku või poollooduslikku 
taimkatet. Neid võib iseloomustada ka 
mitmekesine maakate.

Or. en

Muudatusettepanek 452
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h a) „suure loodusväärtusega 
põllumajandussüsteem” – alad, millel 
põllumajandus säilitab paljusid eri liike ja 
elukohti või on nendega seotud või on 
seotud väljasuremisohus liikide 
olemasoluga;

Or. es

Muudatusettepanek 453
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt h a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h a) „suure loodusväärtusega 
põllumajandussüsteem” – alad peamiselt 
Euroopas, kus põllumajandus säilitab 
paljusid eri liike ja elukohti või on 
nendega seotud või on seotud 
väljasuremisohus liikide olemasoluga;

Or. es

Muudatusettepanek 454
Ivari Padar

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h a) „pikaajaline karjamaa ja rohumaa” 
– maa, mida tavapäraselt kasutatakse 
rohu või muude söödataimede 
kasvatamiseks ja mida ei ole küntud või 
uuesti külvatud seitse aastat või kauem 
ning millel kasvavad taimed, mida saab 
kasutada karjatamisel või loomasöödana;

Or. en

Muudatusettepanek 455
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) „rohi või muud rohttaimed” – kõik 
rohttaimed, mis tavapäraselt leiduvad 
looduslikel karjamaadel või mis tavaliselt
sisalduvad liikmesriigi (kas loomade 
karjatamiseks mõeldud või mitte) karja-

i) „rohi või muud sööda tootmise allikad” 
– kõik rohttaimed, viljapuud või 
puittaimed, mida tavaliselt leidub 
poollooduslikel karjamaadel või mida
tavaliselt kasutatakse liikmesriigi karja-
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või rohumaade jaoks mõeldud seemnete 
segudes;

või rohumaade jaoks mõeldud seemnete 
segudes

Or. fr

Selgitus

Määratlus võimaldab arvesse võtta ulatuslikke karjamaid, kus kasutatakse erinevaid 
söödataimi lehmade, lammaste ja kitsede söötmiseks. See hõlmab ka taimestikuliike, mida 
kasutatakse karjakasvatuses ja mida leidub eri taimestikuvööndites Vahemerest kuni Põhja-
Euroopani. Seetõttu tuleks selliseid karjamaid käsitleda sobilikena, isegi kui nendel kasvab 
põõsastikke, põõsaid ja puid.

Muudatusettepanek 456
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) „rohi või muud rohttaimed” – kõik
rohttaimed, mis tavapäraselt leiduvad
looduslikel karjamaadel või mis tavaliselt 
sisalduvad liikmesriigi (kas loomade 
karjatamiseks mõeldud või mitte) karja-
või rohumaade jaoks mõeldud seemnete 
segudes;

i) „rohi või muud söödataimed” – kõik
taimed, mis tavapäraselt leiduvad
looduslikult karjatamiseks sobivatel aladel
või mis tavaliselt sisalduvad liikmesriigi
(kas loomade karjatamiseks mõeldud või 
mitte) karja- või rohumaade jaoks mõeldud 
seemnete segudes;

Or. fr

Muudatusettepanek 457
Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) „rohi või muud rohttaimed” – kõik
rohttaimed, mis tavapäraselt leiduvad
looduslikel karjamaadel või mis tavaliselt 
sisalduvad liikmesriigi (kas loomade 
karjatamiseks mõeldud või mitte) karja-

i) „rohi või muud söödataimed” – kõik
taimed, mis tavapäraselt leiduvad
looduslikult karjatamiseks sobivatel aladel
või mis tavaliselt sisalduvad liikmesriigi
(kas loomade karjatamiseks mõeldud või 
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või rohumaade jaoks mõeldud seemnete 
segudes;

mitte) karja- või rohumaade jaoks mõeldud 
seemnete segudes;

Or. fr

Muudatusettepanek 458
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) „rohi või muud rohttaimed” – kõik
rohttaimed, mis tavapäraselt leiduvad
looduslikel karjamaadel või mis tavaliselt 
sisalduvad liikmesriigi (kas loomade 
karjatamiseks mõeldud või mitte) karja-
või rohumaade jaoks mõeldud seemnete 
segudes;

i) „rohi või muud rohttaimed” – kõik
taimed, mis tavapäraselt leiduvad
looduslikult karjatamiseks sobivatel aladel
või mis tavaliselt sisalduvad liikmesriigi
(kas loomade karjatamiseks mõeldud või 
mitte) karja- või rohumaade jaoks mõeldud 
seemnete segudes;

Or. fr

Muudatusettepanek 459
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) „rohi või muud rohttaimed” – kõik
rohttaimed, mis tavapäraselt leiduvad
looduslikel karjamaadel või mis tavaliselt 
sisalduvad liikmesriigi (kas loomade 
karjatamiseks mõeldud või mitte) karja-
või rohumaade jaoks mõeldud seemnete 
segudes;

i) „rohi või muud rohttaimed” – kõik
taimed, mida kariloomad söövad ja mida
tavapäraselt leidub looduslikel karjamaadel 
või mis tavaliselt sisalduvad liikmesriigi
(kas loomade karjatamiseks mõeldud või 
mitte) karja- või rohumaade jaoks mõeldud 
seemnete segudes;

Or. en

Selgitus

Kõik karjatamise seisukohast sobivad taimed peaksid olema püsikarjamaade loomulik osa.
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Muudatusettepanek 460
Ulrike Rodust

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) „rohi või muud rohttaimed” – kõik 
rohttaimed, mis tavapäraselt leiduvad 
looduslikel karjamaadel või mis tavaliselt 
sisalduvad liikmesriigi (kas loomade 
karjatamiseks mõeldud või mitte) karja-
või rohumaade jaoks mõeldud seemnete 
segudes;

i) „rohi või muud rohttaimed” – kõik 
rohttaimed, mis tavapäraselt leiduvad 
looduslikel karjamaadel või mis tavaliselt 
sisalduvad liikmesriigi (kas loomade 
karjatamiseks mõeldud või mitte) karja-
või rohumaade jaoks mõeldud seemnete 
segudes; mõiste hõlmab ka madalaid 
põõsastikke, pilliroogu, kõrkjaid, tarnasid 
ja muid söödana väärtusetuid või 
väheväärtuslikke taimi; 

Or. de

Muudatusettepanek 461
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i a) „harimata maa” – kõik maa-alad, 
mida ei kasutata põllumajanduseks, aga 
see ei hõlma püsikarjamaid, rohumaid ja 
maad, mida ajutiselt tootmiseks ei 
kasutata;

Or. en

Muudatusettepanek 462
Phil Prendergast

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. „Harimata maa” – kõik maa-alad, 
mida ei kasutata põllumajanduseks, aga 
see ei hõlma püsikarjamaid, rohumaid ja 
maad, mida ajutiselt tootmiseks ei 
kasutata.

Or. en

Muudatusettepanek 463
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i a) „poollooduslik ja harimata maa” –
maa {mida kaitstakse} keskkonnamõju 
hindamise direktiivi (85/337/EMÜ) 
raames;

Or. en

Muudatusettepanek 464
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt j – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j) „puukoolid” – noorte puittaimedega
kaetud alad, kus puid kasvatatakse avamaal 
hilisema ümberistutamise jaoks:

j) „puukoolid” – noorte puittaimede või 
rohttaimedega kaetud alad, kus puid 
kasvatatakse avamaal hilisema 
ümberistutamise jaoks:

Or. es
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Muudatusettepanek 465
Elisabeth Jeggle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt j a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j a) „traditsioonilised puuviljaistandused” 
– maa, millel kasvavad viljapuud ja mis 
on keskkonna ja kultuuri seisukohalt 
oluline;

Or. de

Muudatusettepanek 466
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k) „lühikese raieringiga madalmets” –
maa-alad, kus kasvatatakse CN-koodi 
06029041 alla kuuluvaid puuliike, mille 
määratlevad liikmesriigid ja mis 
hõlmavad puittaimi, mitmeaastaseid taimi, 
pookealuseid või pärast koristamist mulda 
jäävaid juuremugulaid, mis järgmisel 
hooajal ajavad uusi võrseid, ning mille 
maksimaalse raietsükli määravad 
kindlaks liikmesriigid.

välja jäetud

Or. pt

Muudatusettepanek 467
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt k
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k) „lühikese raieringiga madalmets” –
maa-alad, kus kasvatatakse CN-koodi 
06029041 alla kuuluvaid puuliike, mille 
määratlevad liikmesriigid ja mis hõlmavad 
puittaimi, mitmeaastaseid taimi, 
pookealuseid või pärast koristamist mulda 
jäävaid juuremugulaid, mis järgmisel 
hooajal ajavad uusi võrseid, ning mille 
maksimaalse raietsükli määravad kindlaks 
liikmesriigid.

k) „lühikese raieringiga madalmets” – CN-
koodi 06029041 alla kuuluvad puuliigid, 
mille määratlevad liikmesriigid ja mis 
hõlmavad puittaimi, mitmeaastaseid taimi, 
pookealuseid või pärast koristamist mulda 
jäävaid juuremugulaid, mis järgmisel 
hooajal ajavad uusi võrseid, ning mille 
maksimaalse raietsükli määravad kindlaks 
liikmesriigid.

Or. es

Muudatusettepanek 468
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k) „lühikese raieringiga madalmets” –
maa-alad, kus kasvatatakse CN-koodi 
06029041 alla kuuluvaid puuliike, mille 
määratlevad liikmesriigid ja mis hõlmavad 
puittaimi, mitmeaastaseid taimi, 
pookealuseid või pärast koristamist mulda 
jäävaid juuremugulaid, mis järgmisel 
hooajal ajavad uusi võrseid, ning mille 
maksimaalse raietsükli määravad kindlaks 
liikmesriigid.

k) „lühikese raieringiga madalmets” – CN-
koodi 06029041 alla kuuluvad puuliigid, 
mille määratlevad liikmesriigid ja mis 
hõlmavad puittaimi, mitmeaastaseid taimi, 
pookealuseid või pärast koristamist mulda 
jäävaid juuremugulaid, mis järgmisel 
hooajal ajavad uusi võrseid, ning mille 
maksimaalse raietsükli määravad kindlaks 
liikmesriigid.

Or. es

Selgitus

Madalmetsa all mõeldakse puuliike, mitte maa-alasid, kus need kasvavad.

Muudatusettepanek 469
Izaskun Bilbao Barandica
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k) „lühikese raieringiga madalmets” – maa-
alad, kus kasvatatakse CN-koodi 06029041 
alla kuuluvaid puuliike, mille määratlevad
liikmesriigid ja mis hõlmavad puittaimi, 
mitmeaastaseid taimi, pookealuseid või 
pärast koristamist mulda jäävaid 
juuremugulaid, mis järgmisel hooajal 
ajavad uusi võrseid, ning mille 
maksimaalse raietsükli määravad kindlaks 
liikmesriigid.

k) „lühikese raieringiga madalmets” – maa-
alad, kus kasvatatakse CN-koodi 06029041 
alla kuuluvaid puuliike, mille määratlevad
liikmesriikide pädevad asutused ja mis 
hõlmavad puittaimi, mitmeaastaseid taimi, 
pookealuseid või pärast koristamist mulda 
jäävaid juuremugulaid, mis järgmisel 
hooajal ajavad uusi võrseid, ning mille 
maksimaalse raietsükli määravad kindlaks 
liikmesriigid.

Or. es

Muudatusettepanek 470
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt k a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k a) „papliistandikud” – maa-alad, kus 
kasvatakse papliliiki genus Populus spp, 
mille kasvuaeg on kuni 15 aastat;

Or. it

Muudatusettepanek 471
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt k a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k a) „mitmeaastased kultuurid” –
külvikorravälised kultuurid, välja arvatud 
püsirohumaa, mis võtavad maa enda alla 
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kuni viieks aastaks ja annavad korduvat 
saaki;

Or. en

Muudatusettepanek 472
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt k a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k a) „mitmeaastased kultuurid” –
külvikorravälised kultuurid, välja arvatud 
püsirohumaa, mis võtavad maa enda alla 
kuni viieks aastaks ja annavad korduvat 
saaki;

Or. en

Muudatusettepanek 473
Salvador Sedó i Alabart, Raimon Obiols, Maria Badia i Cutchet, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt k a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k a) „põllumaa või haritav maa” – kõik 
põllumajanduses kasutatavad alad, mis 
kuuluvad Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 19. novembri 2008. aasta 
määruse (EÜ) nr 1166/2008 III lisa 
punktis 2 kirjeldatud alarühmadesse.

Or. es

Selgitus

Tuleb lisada põllumaa mõiste, et oleks selge, et see ei hõlma püsikultuure. Ettepankus võtta 
vastu määrus otsetoetuste kohta on artikli 29 lõikes 1 käsitletav põllumaa hispaaniakeelses 
versioonis valesti tõlgitud.
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Muudatusettepanek 474
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt k a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k a) „noor põllumajandustootja” –
füüsiline või juriidiline isik või selliste 
isikute rühm, olenemata sellest, 
missugune õiguslik seisund sellele 
rühmale ja rühma liikmetele on riikliku 
õigusega antud, kelle põllumajanduslik 
tegevus toimub liidu territooriumil, nagu 
on määratletud Euroopa Liidu lepingu 
artiklis 52, ja kes alles alustavad 
põllumajandusliku tegevusega kas üksi 
või koos teiste põllumajandustootjate või 
noorte põllumajandustootjatega käesoleva 
määruse artikli 4 lõike 1 määratluse 
kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 475
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt k a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k a) „maa hoidmine” – kõik seaduslikud 
strateegiad või tehnikad, mis kaasavad 
maaomanikud või -kasutajad maa 
looduslikku, kultuurilisse, 
maastikuelementide ja ressursside 
säilitamisse ja kasutamisse;

Or. es
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Muudatusettepanek 476
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt k a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k a) „avalikud keskkonnahüved” –
keskkonnahüved ökosüsteemides, mis 
tagavad nende ökosüsteemide toimimise 
ja on olulised isikute ja kogu ühiskonna 
heaolu seisukohalt.

Or. es

Muudatusettepanek 477
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt k a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k a) „avalikud keskkonnateenused” –
keskkonnateenused ökosüsteemides, mis 
tagavad nende ökosüsteemide toimimise 
ja on olulised isikute ja kogu ühiskonna 
heaolu seisukohalt.

Or. es

Muudatusettepanek 478
Willy Meyer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, 
selleks et:

välja jäetud
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a) sätestada täiendavad mõisted seoses 
käesoleva määruse alusel antava toetuse 
saamisega;
b) kehtestada raamistik, mille kohaselt 
määratlevad liikmesriigid minimaalsed 
tegevused maa-aladel, mida hoitakse 
karjatamiseks või harimiseks sobilikus 
seisukorras;
c) kehtestada kriteeriumid, mida 
põllumajandustootjad peavad järgima, et 
täita kohustust hoida põllumajandusmaa 
karjatamiseks või harimiseks sobilikus 
seisukorras, nagu on osutatud lõike 1 
punktis c.
d) kehtestada kriteeriumid, et määrata 
lõike 1 punkti h kohaldamisel kindlaks 
rohu ja rohttaimede ülekaal.

Or. es

Muudatusettepanek 479
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) sätestada täiendavad mõisted seoses 
käesoleva määruse alusel antava toetuse 
saamisega;

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 480
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) sätestada täiendavad mõisted seoses 
käesoleva määruse alusel antava toetuse 
saamisega;

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 481
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kehtestada raamistik, mille kohaselt 
määratlevad liikmesriigid minimaalsed 
tegevused maa-aladel, mida hoitakse 
karjatamiseks või harimiseks sobilikus 
seisukorras;

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 482
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kehtestada raamistik, mille kohaselt 
määratlevad liikmesriigid minimaalsed 
tegevused maa-aladel, mida hoitakse 
karjatamiseks või harimiseks sobilikus 
seisukorras;

välja jäetud

Or. es
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Muudatusettepanek 483
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kehtestada raamistik, mille kohaselt 
määratlevad liikmesriigid minimaalsed 
tegevused maa-aladel, mida hoitakse 
karjatamiseks või harimiseks sobilikus 
seisukorras;

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 484
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kehtestada raamistik, mille kohaselt 
määratlevad liikmesriigid minimaalsed 
tegevused maa-aladel, mida hoitakse 
karjatamiseks või harimiseks sobilikus 
seisukorras;

b) kehtestada raamistik, millega 
määratletakse minimaalsed tegevused 
maa-aladel, mida hoitakse karjatamiseks 
või harimiseks sobilikus seisukorras;

Or. en

Muudatusettepanek 485
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Petri Sarvamaa, Elisabeth Jeggle, Mariya 
Gabriel, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kehtestada raamistik, mille kohaselt 
määratlevad liikmesriigid minimaalsed 

b) kehtestada kriteeriumid, mille kohaselt 
määratlevad liikmesriigid minimaalsed 
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tegevused maa-aladel, mida hoitakse 
karjatamiseks või harimiseks sobilikus 
seisukorras;

tegevused maa-aladel, mida hoitakse 
karjatamiseks või harimiseks sobilikus 
seisukorras;

Or. en

Muudatusettepanek 486
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) kehtestada kriteeriumid, mida 
põllumajandustootjad peavad järgima, et 
täita kohustust hoida põllumajandusmaa 
karjatamiseks või harimiseks sobilikus 
seisukorras, nagu on osutatud lõike 1 
punktis c.

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 487
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) kehtestada kriteeriumid, mida 
põllumajandustootjad peavad järgima, et 
täita kohustust hoida põllumajandusmaa 
karjatamiseks või harimiseks sobilikus 
seisukorras, nagu on osutatud lõike 1 
punktis c.

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 488
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
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Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) kehtestada kriteeriumid, mida 
põllumajandustootjad peavad järgima, et 
täita kohustust hoida põllumajandusmaa 
karjatamiseks või harimiseks sobilikus 
seisukorras, nagu on osutatud lõike 1 
punktis c.

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 489
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) kehtestada kriteeriumid, mida 
põllumajandustootjad peavad järgima, et 
täita kohustust hoida põllumajandusmaa 
karjatamiseks või harimiseks sobilikus 
seisukorras, nagu on osutatud lõike 1 
punktis c.

c) kehtestada kriteeriumid, mida 
põllumajandustootjad peavad järgima, et 
täita kohustust hoida põllumajandusmaa 
karjatamiseks või harimiseks sobilikus 
seisukorras ning põllumajanduslikult ja 
keskkonnaalaselt heas seisukorras;

Or. en

Muudatusettepanek 490
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Marielle de Sarnez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) kehtestada kriteeriumid, et määrata lõike 
1 punkti h kohaldamisel kindlaks rohu ja 

d) kehtestada kriteeriumid, et määrata
kindlaks rohu ja rohttaimede ülekaal, ja 
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rohttaimede ülekaal. kriteeriumid, et määrata kindlaks lõike 1 
punktis h nimetatud kinnistunud 
kohalikud tavad.

Or. en

Muudatusettepanek 491
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) kehtestada kriteeriumid, et määrata lõike 
1 punkti h kohaldamisel kindlaks rohu ja 
rohttaimede ülekaal.

d) (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. es

Muudatusettepanek 492
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) kehtestada kriteeriumid, et määrata lõike 
1 punkti h kohaldamisel kindlaks rohu ja 
rohttaimede ülekaal.

d) (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. es

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 493
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a) Käesoleva määruse (…) lisas 
sätestatakse
a) raamistik, mille kohaselt määratlevad 
liikmesriigid minimaalse tegevuse maa-
aladel, mis on looduslikult karjatamiseks 
või harimiseks sobilikus seisukorras;
b) raamistik, milles liikmesriikidel tuleb 
kehtestada kriteeriumid, mida 
põllumajandustootjad peavad järgima, et 
täita kohustust hoida põllumajandusmaa 
karjatamiseks või harimiseks sobilikus 
seisukorras, nagu on osutatud lõike 1 
punktis c.

Or. es

Selgitus

Alusaktis tuleks sätestada raamistik, milles liikmesriikidel tuleks kehtestada minimaalne 
tegevus, ning raamistik, milles liikmesriikidel tuleks kehtestada kriteeriumid maa-ala 
hoidmiseks tootmiseks sobilikus seisukorras. Komisjon peaks kriteeriumid kindlaks määrama 
läbirääkimiste käigus.

Muudatusettepanek 494
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Käesoleva määruse (…) lisas on
sätestatud
(a) raamistik, mille kohaselt määratlevad 
liikmesriigid minimaalsed tegevused maa-
aladel, mida hoitakse karjatamiseks või 
harimiseks sobilikus seisukorras;
(b) raamistik, mille alusel liikmesriigid 
määravad kindlaks kriteeriumid, mida 
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põllumajandustootjad peavad järgima, et 
täita kohustust hoida põllumajandusmaa 
karjatamiseks või harimiseks sobilikus 
seisukorras, nagu on osutatud lõike 1 
punktis c.

Or. es

Selgitus

Õigusaktis tuleks sätestada raamistik, mille alusel määratlevad liikmesriigid minimaalsed 
tegevused, ning raamistik, mille alusel määratlevad liikmesriigid kriteeriumid maa 
hoidmiseks tootmiseks sobilikus seisukorras.

Muudatusettepanek 495
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Käesoleva määruse (…) lisas on 
sätestatud
(a) raamistik, mille kohaselt määratlevad 
pädevad asutused liikmesriikide seadusi 
järgides minimaalsed tegevused maa-
aladel, mida hoitakse karjatamiseks või 
harimiseks sobilikus seisukorras;
(b) raamistik, mille alusel liikmesriigid ja 
kui see on asjakohane, siis vastavalt 
käesoleva määruse artiklile 20 
piirkondlikud asutused määravad 
kindlaks kriteeriumid, mida 
põllumajandustootjad peavad järgima, et 
täita kohustust hoida põllumajandusmaa 
karjatamiseks või harimiseks sobilikus 
seisukorras, nagu on osutatud lõike 1 
punktis c.

Or. es
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Muudatusettepanek 496
Agnès Le Brun

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Igale liikmesriigile on iga aasta kohta 
sätestatud II lisas riiklik ülemmäär, milleks 
on kõikide jaotatud toetusõiguste, riikliku 
reservi ning kooskõlas artiklitega 33, 35, 
37 ja 39 kehtestatud ülemmäärade 
koguväärtus.

1. Igale liikmesriigile on iga aasta kohta 
sätestatud II lisas riiklik ülemmäär, milleks 
on kõikide jaotatud toetusõiguste, riikliku 
reservi ning kooskõlas artikli 29 lõike 5 
punktiga b, artiklitega 35, 37 ja 39 
kehtestatud ülemmäärade koguväärtus.

Or. fr

Muudatusettepanek 497
Diane Dodds, James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Igale liikmesriigile on iga aasta kohta 
sätestatud II lisas riiklik ülemmäär, milleks 
on kõikide jaotatud toetusõiguste, riikliku 
reservi ning kooskõlas artiklitega 33, 35, 
37 ja 39 kehtestatud ülemmäärade 
koguväärtus.

1. Igale liikmesriigile on iga aasta kohta 
sätestatud II lisas riiklik ülemmäär, milleks 
on kõikide jaotatud toetusõiguste, riikliku 
reservi ning kooskõlas artiklitega 35, 37 ja 
39 kehtestatud ülemmäärade koguväärtus.

Or. en

Muudatusettepanek 498
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Igale liikmesriigile on iga aasta kohta 
sätestatud II lisas riiklik ülemmäär, milleks 

1. Igale liikmesriigile on iga aasta kohta 
sätestatud II lisas riiklik ülemmäär, milleks 
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on kõikide jaotatud toetusõiguste, riikliku 
reservi ning kooskõlas artiklitega 33, 35, 
37 ja 39 kehtestatud ülemmäärade 
koguväärtus.

on kõikide jaotatud toetusõiguste, riikliku 
reservi ning kooskõlas artiklitega 35, 37 ja 
39 kehtestatud ülemmäärade koguväärtus.

Or. fr

Muudatusettepanek 499
Salvatore Caronna

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Igale liikmesriigile on iga aasta kohta 
sätestatud II lisas riiklik ülemmäär, milleks 
on kõikide jaotatud toetusõiguste, riikliku 
reservi ning kooskõlas artiklitega 33, 35, 
37 ja 39 kehtestatud ülemmäärade 
koguväärtus.

1. Igale liikmesriigile on iga aasta kohta
sätestatud II lisas riiklik ülemmäär, milleks 
on kõikide jaotatud toetusõiguste, riikliku 
reservi ning kooskõlas artiklitega 33, 35, 
37, 37a ja 39 kehtestatud ülemmäärade 
koguväärtus.

Or. it

Selgitus

Riskijuhtimise pakett tuleks viia esimese samba alla (otsemaksed).

Muudatusettepanek 500
Janusz Wojciechowski, James Nicholson, Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Otsetoetused jaotatakse liikmesriikide 
vahel nii, et iga liikmeriik saab riikliku 
ülemmäärana summa, mis vastab 2013. 
aastal otsetoetuste taotlustega kaetud 
hektarite arvule, mida on korrutatud 
otsetoetuste keskmise määraga kogu 
Euroopa Liidus 2013. aastal. 
Liikmesriigid, milles keskmine otsetoetus 
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hektari kohta, arvutatuna 2013. aasta 
maksete põhjal, ületab 110% ELi 
keskmisest otsetoetusest, võivad taotleda 
täiendavaid makseid oma riigieelarvest 
summas, mis ei ületa kahte kolmandikku 
erinevusest vastava riigi otsetoetuste 
keskmise summa ja ELi keskmise vahel 
2013. aastal.

Or. en

Muudatusettepanek 501
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Otsetoetused jaotatakse liikmesriikide 
vahel nii, et iga liikmeriik saab riikliku 
ülemmäärana summa, mis vastab 2013. 
aastal otsetoetuste taotlustega kaetud 
hektarite arvule, mida on korrutatud 
otsetoetuste keskmise määraga kogu 
Euroopa Liidus 2013. aastal. 
Liikmesriigid, milles keskmine otsetoetus 
hektari kohta, arvutatuna 2013. aasta 
maksete põhjal, ületab 110% ELi 
keskmisest otsetoetusest, võivad taotleda 
täiendavaid makseid oma riigieelarvest 
summas, mis ei ületa kahte kolmandikku 
erinevusest vastava riigi otsetoetuste 
keskmise summa ja ELi keskmise vahel 
2013. aastal.

Or. en

Muudatusettepanek 502
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Riiklikke ülemmäärasid arvutatakse 
nii, et iga liikmesriik, mis jääb allapoole 
ELi 2013. aasta otsetoetuste keskmist, teeb 
2018. aastaks tasa kaks kolmandikku 
erinevusest ELi 2013. aasta keskmise ja 
riigi 2013. aasta keskmise vahel. 

Or. en

Selgitus

Võimalikult õiglasema toetuste süsteemi saavutamiseks.

Muudatusettepanek 503
James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kui see on asjakohane, võivad 
liikmesriigid kooskõlas oma 
põhiseadusliku korraga rakendada ühise 
põllumajanduspoliitika sätteid 
piirkondlikul tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 504
Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kooskõlas oma põhiseadusliku 
korraga võivad liikmesriigid rakendada 
käesoleva määruse asjakohaseid sätteid 
piirkondlikul tasandil. Liikmesriigid 
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määratlevad sel juhul piirkonnad 
objektiivsete ja mittediskrimineerivate 
kriteeriumide kohaselt ja jaotavad 
riiklikud ülemmäärad piirkondade vahel. 
Liikmesriigid võivad ka võtta vastu kõiki 
käesolevas määruses viidatud otsuseid 
piirkondlikul tasandil ning kohaldada 
piirkondlikele ülemmääradele artiklites 
33, 35, 37, 39 ja 51 osutatud 
finantssätteid, samuti kohaldada 
piirkondlikele ülemmääradele artiklis 14 
sätestatud paindlikku süsteemi. 
Liikmesriigid võivad ka otsustada luua 
artikli 23 sätete täitmiseks piirkondliku 
reservi.

Or. en

Muudatusettepanek 505
Jill Evans, Derek Vaughan, Kay Swinburne, John Bufton

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kooskõlas oma põhiseadusliku 
korraga võivad liikmesriigid rakendada 
käesoleva määruse asjakohaseid sätteid 
piirkondlikul tasandil. Liikmesriigid 
määratlevad sel juhul piirkonnad 
objektiivsete ja mittediskrimineerivate 
kriteeriumide kohaselt ja jaotavad 
riiklikud ülemmäärad piirkondade vahel. 
Liikmesriigid võivad ka võtta vastu kõiki 
käesolevas määruses viidatud otsuseid 
piirkondlikul tasandil ning kohaldada 
piirkondlikele ülemmääradele artiklites 
33, 35, 37, 39 ja 51 osutatud 
finantssätteid. Liikmesriigid võivad ka 
otsustada luua piirkondliku reservi.

Or. en
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Muudatusettepanek 506
James Nicholson, Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid võivad otsustada 
kohaldada käesolevat määrust 
piirkondlikul tasandil. Liikmesriigid 
määratlevad sel juhul piirkonnad 
objektiivsete ja mittediskrimineerivate 
kriteeriumide kohaselt ja jaotavad 
riiklikud ülemmäärad piirkondade vahel. 
Liikmesriigid võivad ka võtta vastu kõiki 
käesolevas määruses viidatud otsuseid 
piirkondlikul tasandil ning kohaldada 
piirkondlikele ülemmääradele artiklites 
33, 35, 37, 39 ja 51 osutatud 
finantssätteid. Liikmesriigid võivad ka 
otsustada luua piirkondliku reservi.

Or. en

Selgitus

Täieliku piirkonnastamise võimaldamiseks. Kõik liikmesriikidele jäetud otsused tuleks teha 
piirkondlikul tasandil ja arvestusi tuleks kohaldada piirkondlikele piirmääradele. Ka riiklik 
reserve peaks toimima piirkondlikul tasandil; piirkonnad peaksid saama langetada oma 
otsuseid selle kohta, kes peaks toetusi saama ja missugusel tasandil.

Muudatusettepanek 507
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid võivad otsustada 
kohaldada käesolevat määrust 
piirkondlikul tasandil. Liikmesriigid 
määratlevad sel juhul piirkonnad 
objektiivsete ja mittediskrimineerivate 
kriteeriumide kohaselt ja jaotavad 
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riiklikud ülemmäärad piirkondade vahel. 
Liikmesriigid võivad ka võtta vastu kõiki 
käesolevas määruses viidatud otsuseid 
piirkondlikul tasandil ning kohaldada 
piirkondlikele ülemmääradele artiklites 
33, 35, 37, 39 ja 51 osutatud 
finantssätteid. Liikmesriigid võivad ka 
otsustada luua piirkondliku reservi.

Or. en

Muudatusettepanek 508
James Nicholson, Anthea McIntyre, Richard Ashworth, Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks artikli 8 kohaldamist, ei 
või otsetoetuste kogusumma, mida võib 
liikmesriigis asjaomasel kalendriaastal 
kooskõlas III, IV ja V jaotisega pärast 
artikli 11 kohaldamist anda, ületada 
käesoleva määruse III lisas sätestatud 
ülemmäärasid.

Ilma et see piiraks artikli 8 kohaldamist, ei 
või otsetoetuste kogusumma, mida võib 
liikmesriigis asjaomasel kalendriaastal
kooskõlas III, IV ja V jaotisega anda, 
ületada käesoleva määruse III lisas 
sätestatud ülemmäärasid.

Or. en

Muudatusettepanek 509
Robert Dušek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks artikli 8 kohaldamist, ei 
või otsetoetuste kogusumma, mida võib 
liikmesriigis asjaomasel kalendriaastal 
kooskõlas III, IV ja V jaotisega pärast 
artikli 11 kohaldamist anda, ületada 
käesoleva määruse III lisas sätestatud 
ülemmäärasid.

Ilma et see piiraks artikli 8 kohaldamist, ei 
või otsetoetuste kogusumma, mida võib 
liikmesriigis asjaomasel kalendriaastal
kooskõlas III, IV ja V jaotisega anda, 
ületada käesoleva määruse III lisas 
sätestatud ülemmäärasid.
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Or. en

Muudatusettepanek 510
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks artikli 8 kohaldamist, ei 
või otsetoetuste kogusumma, mida võib 
liikmesriigis asjaomasel kalendriaastal 
kooskõlas III, IV ja V jaotisega pärast 
artikli 11 kohaldamist anda, ületada 
käesoleva määruse III lisas sätestatud 
ülemmäärasid.

Ilma et see piiraks artikli 8 kohaldamist, ei 
või otsetoetuste kogusumma, mida võib 
liikmesriigis asjaomasel kalendriaastal
kooskõlas III, IV ja V jaotisega anda, 
ületada käesoleva määruse III lisas 
sätestatud ülemmäärasid.

Or. en

Muudatusettepanek 511
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks artikli 8 kohaldamist, ei 
või otsetoetuste kogusumma, mida võib 
liikmesriigis asjaomasel kalendriaastal 
kooskõlas III, IV ja V jaotisega pärast 
artikli 11 kohaldamist anda, ületada 
käesoleva määruse III lisas sätestatud 
ülemmäärasid.

Ilma et see piiraks artikli 8 kohaldamist, ei 
või otsetoetuste kogusumma, mida võib 
liikmesriigis asjaomasel kalendriaastal 
kooskõlas III, IV ja V jaotisega anda, 
ületada käesoleva määruse III lisas 
sätestatud ülemmäärasid.

Or. en

Muudatusettepanek 512
Brian Simpson
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks artikli 8 kohaldamist, ei 
või otsetoetuste kogusumma, mida võib 
liikmesriigis asjaomasel kalendriaastal 
kooskõlas III, IV ja V jaotisega pärast 
artikli 11 kohaldamist anda, ületada 
käesoleva määruse III lisas sätestatud 
ülemmäärasid.

Ilma et see piiraks artikli 8 kohaldamist, ei 
või otsetoetuste kogusumma, mida võib 
liikmesriigis asjaomasel kalendriaastal
kooskõlas III, IV ja V jaotisega anda, 
ületada käesoleva määruse III lisas 
sätestatud ülemmäärasid.

Or. en

Selgitus

Esildatud säte takistab konkurentsivõime suurendamist, kuna see soodustab 
põllumajandusettevõtte struktuuride jaotamist, andes mõista, et struktuuriline laienemine ei 
ole soovitav, ning toob vältimatult kaasa negatiivse mõju töö produktiivsusele. See mõjutaks 
ka mitmesugust heategevust, kuna tegemist on sissetulekutoetuse vahendiga, mis ei ole 
otseselt vajadustele suunatud. Pealegi suurendaks see halduskoormust ja osutuks küsitavaks 
ka seoses toetusesaajate võrdse kohtlemise põhimõttega.

Muudatusettepanek 513
James Nicholson, Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks artikli 8 kohaldamist, ei 
või otsetoetuste kogusumma, mida võib 
liikmesriigis asjaomasel kalendriaastal 
kooskõlas III, IV ja V jaotisega pärast 
artikli 11 kohaldamist anda, ületada 
käesoleva määruse III lisas sätestatud 
ülemmäärasid.

Ilma et see piiraks artikli 8 kohaldamist, ei 
või otsetoetuste kogusumma, mida võib 
liikmesriigis asjaomasel kalendriaastal 
kooskõlas III, IV ja V jaotisega pärast 
artikli 11 kohaldamist anda, ületada 
käesoleva määruse III lisas sätestatud 
ülemmäärasid. Selleks võivad liikmesriigid 
jagada käesoleva määruse III lisas 
sätestatud ülemmäärad piirkondade 
vahel, mis on valitud objektiivsete ja 
mittediskrimineerivate kriteeriumite 
alusel.

Or. en
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Selgitus

Täieliku piirkonnastamise võimaldamiseks.

Muudatusettepanek 514
Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks artikli 8 kohaldamist, ei 
või otsetoetuste kogusumma, mida võib 
liikmesriigis asjaomasel kalendriaastal 
kooskõlas III, IV ja V jaotisega pärast 
artikli 11 kohaldamist anda, ületada 
käesoleva määruse III lisas sätestatud 
ülemmäärasid.

Ilma et see piiraks artikli 8 kohaldamist, ei 
või otsetoetuste kogusumma, mida võib 
liikmesriigis asjaomasel kalendriaastal 
kooskõlas III, IV ja V jaotisega pärast 
artikli 11 kohaldamist anda, ületada 
käesoleva määruse III lisas sätestatud 
ülemmäärasid. Selleks võivad liikmesriigid 
jagada käesoleva määruse III lisas 
sätestatud ülemmäärad piirkondade 
vahel, mis on valitud objektiivsete ja 
mittediskrimineerivate kriteeriumite 
alusel. 

Or. en

Muudatusettepanek 515
Jill Evans, Derek Vaughan, Kay Swinburne, John Bufton

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks artikli 8 kohaldamist, ei 
või otsetoetuste kogusumma, mida võib 
liikmesriigis asjaomasel kalendriaastal 
kooskõlas III, IV ja V jaotisega pärast 
artikli 11 kohaldamist anda, ületada 
käesoleva määruse III lisas sätestatud 
ülemmäärasid.

Ilma et see piiraks artikli 8 kohaldamist, ei 
või otsetoetuste kogusumma, mida võib 
liikmesriigis asjaomasel kalendriaastal 
kooskõlas III, IV ja V jaotisega pärast 
artikli 11 kohaldamist anda, ületada 
käesoleva määruse III lisas sätestatud 
ülemmäärasid. Selleks võivad liikmesriigid 
jagada käesoleva määruse III lisas 
sätestatud ülemmäärad piirkondade 
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vahel, mis on valitud objektiivsete ja 
mittediskrimineerivate kriteeriumite 
alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 516
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artiklis 11 osutatud toetuse piiramisest 
tekkivad hinnangulised summad, mis 
kajastavad II lisas sätestatud riiklike 
ülemmäärade, millele lisatakse artikli 44 
kohaselt saadaolev summa, ja III lisas 
sätestatud netoülemmäärade vahelisest 
erinevust, tehakse liikmesriikidele igal 
aastal kättesaadavaks liidu toetusena 
EAFRDst rahastatavate maaelu arengu 
programmide raames võetavate meetmete 
jaoks, nagu on täpsustatud määruses (EL) 
nr […] [maaelu arengu määrus].

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Kogu lõige on lisatud artiklisse 11 piiramise kohta.

Muudatusettepanek 517
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artiklis 11 osutatud toetuse piiramisest 
tekkivad hinnangulised summad, mis 

välja jäetud
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kajastavad II lisas sätestatud riiklike 
ülemmäärade, millele lisatakse artikli 44 
kohaselt saadaolev summa, ja III lisas 
sätestatud netoülemmäärade vahelisest 
erinevust, tehakse liikmesriikidele igal 
aastal kättesaadavaks liidu toetusena 
EAFRDst rahastatavate maaelu arengu 
programmide raames võetavate meetmete 
jaoks, nagu on täpsustatud määruses (EL) 
nr […] [maaelu arengu määrus].

Or. es

Selgitus

Kogu lõige sisaldub artiklis 11, mis käsitleb spetsiaalselt piiramist.

Muudatusettepanek 518
James Nicholson, Vicky Ford, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artiklis 11 osutatud toetuse piiramisest 
tekkivad hinnangulised summad, mis 
kajastavad II lisas sätestatud riiklike 
ülemmäärade, millele lisatakse artikli 44 
kohaselt saadaolev summa, ja III lisas 
sätestatud netoülemmäärade vahelisest 
erinevust, tehakse liikmesriikidele igal 
aastal kättesaadavaks liidu toetusena 
EAFRDst rahastatavate maaelu arengu 
programmide raames võetavate meetmete 
jaoks, nagu on täpsustatud määruses (EL) 
nr […] [maaelu arengu määrus].

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 519
Richard Ashworth, Vicky Ford
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artiklis 11 osutatud toetuse piiramisest 
tekkivad hinnangulised summad, mis 
kajastavad II lisas sätestatud riiklike 
ülemmäärade, millele lisatakse artikli 44 
kohaselt saadaolev summa, ja III lisas 
sätestatud netoülemmäärade vahelisest 
erinevust, tehakse liikmesriikidele igal 
aastal kättesaadavaks liidu toetusena 
EAFRDst rahastatavate maaelu arengu 
programmide raames võetavate meetmete 
jaoks, nagu on täpsustatud määruses (EL) 
nr […] [maaelu arengu määrus].

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 520
Robert Dušek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artiklis 11 osutatud toetuse piiramisest 
tekkivad hinnangulised summad, mis 
kajastavad II lisas sätestatud riiklike 
ülemmäärade, millele lisatakse artikli 44 
kohaselt saadaolev summa, ja III lisas 
sätestatud netoülemmäärade vahelisest 
erinevust, tehakse liikmesriikidele igal 
aastal kättesaadavaks liidu toetusena 
EAFRDst rahastatavate maaelu arengu 
programmide raames võetavate meetmete 
jaoks, nagu on täpsustatud määruses (EL) 
nr […] [maaelu arengu määrus].

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 521
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artiklis 11 osutatud toetuse piiramisest 
tekkivad hinnangulised summad, mis 
kajastavad II lisas sätestatud riiklike 
ülemmäärade, millele lisatakse artikli 44 
kohaselt saadaolev summa, ja III lisas 
sätestatud netoülemmäärade vahelisest 
erinevust, tehakse liikmesriikidele igal 
aastal kättesaadavaks liidu toetusena 
EAFRDst rahastatavate maaelu arengu 
programmide raames võetavate meetmete 
jaoks, nagu on täpsustatud määruses (EL) 
nr […] [maaelu arengu määrus].

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 522
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artiklis 11 osutatud toetuse piiramisest 
tekkivad hinnangulised summad, mis 
kajastavad II lisas sätestatud riiklike 
ülemmäärade, millele lisatakse artikli 44 
kohaselt saadaolev summa, ja III lisas 
sätestatud netoülemmäärade vahelisest 
erinevust, tehakse liikmesriikidele igal 
aastal kättesaadavaks liidu toetusena 
EAFRDst rahastatavate maaelu arengu 
programmide raames võetavate meetmete 
jaoks, nagu on täpsustatud määruses (EL) 
nr […] [maaelu arengu määrus].

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 523
Brian Simpson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artiklis 11 osutatud toetuse piiramisest 
tekkivad hinnangulised summad, mis 
kajastavad II lisas sätestatud riiklike 
ülemmäärade, millele lisatakse artikli 44 
kohaselt saadaolev summa, ja III lisas 
sätestatud netoülemmäärade vahelisest 
erinevust, tehakse liikmesriikidele igal 
aastal kättesaadavaks liidu toetusena 
EAFRDst rahastatavate maaelu arengu 
programmide raames võetavate meetmete 
jaoks, nagu on täpsustatud määruses (EL) 
nr […] [maaelu arengu määrus].

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Esildatud säte takistab konkurentsivõime suurendamist, kuna see soodustab 
põllumajandusettevõtte struktuuride jaotamist, andes mõista, et struktuuriline laienemine ei 
ole soovitav, ning toob vältimatult kaasa negatiivse mõju töö produktiivsusele. See mõjutaks 
ka mitmesugust heategevust, kuna tegemist on sissetulekutoetuse vahendiga, mis ei ole 
otseselt vajadustele suunatud. Pealegi suurendaks see halduskoormust ja osutuks küsitavaks 
ka seoses toetusesaajate võrdse kohtlemise põhimõttega.

Muudatusettepanek 524
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artiklis 11 osutatud toetuse piiramisest 
tekkivad hinnangulised summad, mis 
kajastavad II lisas sätestatud riiklike 
ülemmäärade, millele lisatakse artikli 44 

välja jäetud
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kohaselt saadaolev summa, ja III lisas 
sätestatud netoülemmäärade vahelisest 
erinevust, tehakse liikmesriikidele igal 
aastal kättesaadavaks liidu toetusena 
EAFRDst rahastatavate maaelu arengu 
programmide raames võetavate meetmete 
jaoks, nagu on täpsustatud määruses (EL) 
nr […] [maaelu arengu määrus].

Or. es

Selgitus

Oleks parem, kui see lõige lisataks artikli 11 kohta esitatud muudatusettepanekusse, milles 
keskendutakse spetsiaalselt piiramisele, või, kui see on asjakohane, asendataks 
muudatusettepanekuga 3.

Muudatusettepanek 525
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artiklis 11 osutatud toetuse piiramisest 
tekkivad hinnangulised summad, mis 
kajastavad II lisas sätestatud riiklike 
ülemmäärade, millele lisatakse artikli 44 
kohaselt saadaolev summa, ja III lisas 
sätestatud netoülemmäärade vahelisest 
erinevust, tehakse liikmesriikidele igal 
aastal kättesaadavaks liidu toetusena 
EAFRDst rahastatavate maaelu arengu 
programmide raames võetavate meetmete 
jaoks, nagu on täpsustatud määruses (EL) 
nr […] [maaelu arengu määrus].

2. Artiklis 11 osutatud toetuse piiramisest 
tekkivad hinnangulised summad, mis 
kajastavad II lisas sätestatud riiklike 
ülemmäärade, millele lisatakse artikli 44 
kohaselt saadaolev summa, ja III lisas 
sätestatud netoülemmäärade vahelisest 
erinevust, jaotatakse liikmesriikidele igal 
aastal ümber a) liidu toetusena EAFRDst 
rahastatavate maaelu arengu programmide 
raames võetavate meetmete jaoks, nagu on 
täpsustatud määruses (EL) nr […] [maaelu 
arengu määrus]; või
b) I samba raames, tingimusel, et eesmärk 
on suurendada toetusi 
väikepõllumajandustootjatele.

Or. pt
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Muudatusettepanek 526
Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artiklis 11 osutatud toetuse piiramisest 
tekkivad hinnangulised summad, mis 
kajastavad II lisas sätestatud riiklike 
ülemmäärade, millele lisatakse artikli 44 
kohaselt saadaolev summa, ja III lisas 
sätestatud netoülemmäärade vahelisest 
erinevust, tehakse liikmesriikidele igal 
aastal kättesaadavaks liidu toetusena 
EAFRDst rahastatavate maaelu arengu 
programmide raames võetavate meetmete 
jaoks, nagu on täpsustatud määruses (EL) 
nr […] [maaelu arengu määrus].

2. Artiklis 11 osutatud toetuse piiramisest 
tekkivad hinnangulised summad, mis 
kajastavad II lisas sätestatud riiklike 
ülemmäärade, millele lisatakse artikli 44 
kohaselt saadaolev summa, ja III lisas 
sätestatud netoülemmäärade vahelisest 
erinevust, tehakse liikmesriikidele igal 
aastal kättesaadavaks liidu toetusena kas
EAFRDst rahastatavate maaelu arengu 
programmide raames võetavate meetmete 
jaoks, nagu on täpsustatud määruses (EL) 
nr […] [maaelu arengu määrus], või 
riikliku reservi jaoks, kasutamiseks 
toetustena põllumajandusettevõtjatele, kes 
alustasid oma põllumajandustegevust viie 
aasta jooksul enne toetusõiguse saamist. 
Piiramisest tekkivate summade 
kasutamise üle otsustavad liikmesriigid 
või piirkonnad. 

Or. en

Muudatusettepanek 527
Janusz Wojciechowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artiklis 11 osutatud toetuse piiramisest 
tekkivad hinnangulised summad, mis 
kajastavad II lisas sätestatud riiklike 
ülemmäärade, millele lisatakse artikli 44 
kohaselt saadaolev summa, ja III lisas 
sätestatud netoülemmäärade vahelisest 
erinevust, tehakse liikmesriikidele igal 
aastal kättesaadavaks liidu toetusena 

2. Artiklis 11 osutatud toetuse piiramisest 
tekkivad hinnangulised summad, mis 
kajastavad II lisas sätestatud riiklike 
ülemmäärade, millele lisatakse artikli 44 
kohaselt saadaolev summa, ja III lisas 
sätestatud netoülemmäärade vahelisest 
erinevust, tehakse liikmesriikidele igal 
aastal kättesaadavaks täiendavate 
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EAFRDst rahastatavate maaelu arengu 
programmide raames võetavate meetmete 
jaoks, nagu on täpsustatud määruses (EL) 
nr […] [maaelu arengu määrus].

otsetoetustena, mille suhtes piiramist ei 
kohaldata.

Or. pl

Muudatusettepanek 528
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artiklis 11 osutatud toetuse piiramisest 
tekkivad hinnangulised summad, mis 
kajastavad II lisas sätestatud riiklike 
ülemmäärade, millele lisatakse artikli 44 
kohaselt saadaolev summa, ja III lisas 
sätestatud netoülemmäärade vahelisest 
erinevust, tehakse liikmesriikidele igal 
aastal kättesaadavaks liidu toetusena
EAFRDst rahastatavate maaelu arengu 
programmide raames võetavate meetmete 
jaoks, nagu on täpsustatud määruses (EL) 
nr […] [maaelu arengu määrus].

2. Artiklis 11 osutatud toetuse piiramisest 
tekkivad hinnangulised summad, mis 
kajastavad II lisas sätestatud riiklike 
ülemmäärade, millele lisatakse artikli 44 
kohaselt saadaolev summa, ja III lisas 
sätestatud netoülemmäärade vahelisest 
erinevust, tehakse liikmesriikidele igal 
aastal kättesaadavaks asjaomases 
liikmesriigis EAFRDst rahastatavate 
maaelu arengu programmide raames 
võetavate meetmete jaoks, mis on 
suunatud põllumajandustootjatele või 
põllumajandustootjate rühmadele, nagu 
on täpsustatud määruses (EL) nr […] 
[maaelu arengu määrus].

Or. en

Muudatusettepanek 529
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artiklis 11 osutatud toetuse piiramisest 
tekkivad hinnangulised summad, mis 

2. Artiklis 11 osutatud toetuse piiramisest 
tekkivad hinnangulised summad, mis 
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kajastavad II lisas sätestatud riiklike 
ülemmäärade, millele lisatakse artikli 44 
kohaselt saadaolev summa, ja III lisas 
sätestatud netoülemmäärade vahelisest 
erinevust, tehakse liikmesriikidele igal 
aastal kättesaadavaks liidu toetusena 
EAFRDst rahastatavate maaelu arengu 
programmide raames võetavate meetmete 
jaoks, nagu on täpsustatud määruses (EL) 
nr […] [maaelu arengu määrus].

kajastavad II lisas sätestatud riiklike 
ülemmäärade, millele lisatakse artikli 44 
kohaselt saadaolev summa, ja III lisas 
sätestatud netoülemmäärade vahelisest 
erinevust, tehakse liikmesriikidele igal 
aastal kättesaadavaks liidu toetusena 
EAFRDst rahastatavate maaelu arengu 
programmide raames võetavate 
liikmesriikide poolt valitud meetmete 
jaoks, nagu on täpsustatud määruses (EL) 
nr […] [maaelu arengu määrus].

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel peaks olema võimalus otsustada, kuidas kulutada piiramisest tekkivaid 
summasid, mis tehakse kättesaadavaks tugimeetmete kaoks maaelu arengu programmide 
raames.

Muudatusettepanek 530
James Nicholson, Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artiklis 11 osutatud toetuse piiramisest 
tekkivad hinnangulised summad, mis 
kajastavad II lisas sätestatud riiklike 
ülemmäärade, millele lisatakse artikli 44 
kohaselt saadaolev summa, ja III lisas 
sätestatud netoülemmäärade vahelisest 
erinevust, tehakse liikmesriikidele igal 
aastal kättesaadavaks liidu toetusena 
EAFRDst rahastatavate maaelu arengu 
programmide raames võetavate meetmete 
jaoks, nagu on täpsustatud määruses (EL) 
nr […] [maaelu arengu määrus].

2. Artiklis 11 osutatud toetuse piiramisest 
tekkivad hinnangulised summad, mis 
kajastavad II lisas sätestatud riiklike 
ülemmäärade, millele lisatakse artikli 44 
kohaselt saadaolev summa, ja III lisas 
sätestatud netoülemmäärade vahelisest 
erinevust, tehakse liikmesriikidele igal 
aastal kättesaadavaks liidu toetusena 
EAFRDst rahastatavate maaelu arengu 
programmide raames samas liikmesriigis
võetavate meetmete jaoks, nagu on 
täpsustatud määruses (EL) nr […] [maaelu 
arengu määrus].

Or. en
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Muudatusettepanek 531
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Iga liikmesriik võib igal aastal 
kasutada kasutamata vahendeid II lisas 
sätestatud riikliku ülemmäära raames –
pärast mitmesuguste toetuste maksmist –
tootmiskohustusega seotud toetuse 
eraldamiseks vastavalt V jaotisele, või, kui 
see on asjakohane, puudujääkide 
kompenseerimiseks mis tahes 
toetuspiirkonnas, või, kui see on 
asjakohane, ühise fondi loomiseks, mida 
saaks kasutada sektori ettenägematu kriisi 
korral.

Or. es

Selgitus

On vaja paindlikkust saadaolevaid vahendite kasutamiseks erinevates toetuspiirkondades ja 
iga-aastaste toetuste maksmise järel kasutamata jäänud vahendite kasutamiseks. See 
võimaldaks kasutada ülejäänud vahendeid, et luua igas liikmesriigis ühine fond, mida saaks 
kasutada sektori ettenägematu kriisi korral.

Muudatusettepanek 532
João Ferreira, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Lõikes 2 osutatud summasid võib 
ümber jaotada I samba raames, 
tingimusel, et eesmärk on suurendada 
toetusi väikepõllumajandustootjatele.

Or. pt
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Muudatusettepanek 533
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonile artikli 55 kohaselt õigus 
võtta vastu delegeeritud õigusakte III lisas 
sätestatud ülemmäärade läbivaatamiseks.

3. Komisjonile artikli 55 kohaselt õigus 
võtta vastu delegeeritud õigusakte III lisas 
sätestatud ülemmäärade läbivaatamiseks, et 
võtta arvesse lahknevusi II lisas sätestatud 
ülemmäärade ja tegelikult täidetud 
eelarve vahel igal eelarveaastal.

Or. es

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga soovitakse võimaldada igal eelarveaastal kasutamata vahendite 
ülekandmist kasutamiseks järgmistel aastatel. Samasugust mehhanismi kohaldatakse 
tervisekontrollide leppele; see on sätestatud nõukogu määruse (EÜ) nr 73/2009 artikli 69 
lõigetes 6 ja 7.

Muudatusettepanek 534
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Alates 2017. aastast on komisjonil 
III lisas sätestatud ülemmäärade 
kehtestamisel vastavalt artiklile 55 õigus 
võtta vastu delegeeritud õigusakte, et võtta 
arvesse lahknevusi II lisas sätestatud 
ülemmäärade ja tegelikult täidetud 
eelarve vahel igal 2015. ja 2016. aastal. 
Seda lahknevust võib kasutada toetusteks 
IV jaotise 1. peatüki alusel.

Or. es
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Selgitus

Alates 2017. aastast tuleks 2015. ja 2016. aasta kasutama vahendeid arvesse võtta ja 
kasutada tootmiskohustusega seotud toetuse rahastamiseks, vähendades niisuguse toetuse 
maksmiseks vajalikku põhisummat ja suurendades üldist rahastamist, parandades seega 
vahendite kasutamist. 

Muudatusettepanek 535
Martin Häusling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Määruse (EL) nr […] [horisontaalne 
ÜPP määrus] artikli 25 kohaselt 
kindlaksmääratud kohandamise määra 
kohaldatakse üksnes 5 000 eurot ületavate 
otsetoetuste suhtes, mida makstakse 
põllumajandustootjatele asjaomasel 
kalendriaastal.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Nõuetele vastavus peaks olema kohustuslik kõikides põllumajandustootmise süsteemides.

Muudatusettepanek 536
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Määruse (EL) nr […] [horisontaalne 
ÜPP määrus] artikli 25 kohaselt 
kindlaksmääratud kohandamise määra 
kohaldatakse üksnes 5 000 eurot ületavate
otsetoetuste suhtes, mida makstakse 
põllumajandustootjatele asjaomasel 
kalendriaastal.

1. Määruse (EL) nr […] [horisontaalne 
ÜPP määrus] artikli 25 kohaselt 
kindlaksmääratud kohandamise määra 
kohaldatakse kõikide otsetoetuste suhtes, 
mida makstakse põllumajandustootjatele 
asjaomasel kalendriaastal.
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Or. it

Muudatusettepanek 537
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Määruse (EL) nr […] [horisontaalne 
ÜPP määrus] artikli 25 kohaselt 
kindlaksmääratud kohandamise määra 
kohaldatakse üksnes 5 000 eurot ületavate 
otsetoetuste suhtes, mida makstakse 
põllumajandustootjatele asjaomasel 
kalendriaastal.

1. Määruse (EL) nr […] [horisontaalne 
ÜPP määrus] artikli 25 kohaselt 
kindlaksmääratud kohandamise määra 
kohaldatakse kõikide toetuste suhtes, mida 
makstakse põllumajandustootjatele 
asjaomasel kalendriaastal.

Or. es

Selgitus

Finantsdistsipliini huvides peaks kohandamise määr kehtima kõikidele otsetoetustele, see ei 
peaks piirduma ainult 5 000 eurot ületavate otsetoetustega. 

Muudatusettepanek 538
Robert Dušek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Otsetoetusi ei anta füüsilistele või 
juriidilistele isikutele ega füüsiliste või 
juriidiliste isikute rühmadele, kelle suhtes 
kehtib üks järgmistest olukordadest:

välja jäetud

(a) otsetoetuste iga-aastane summa on 
alla 5 % kogutulust, mida nad on saanud 
mittepõllumajanduslikust tegevusest kõige 
viimasel eelarveaastal; või
(b) nende põllumajandusmaad hoitakse 
põhiliselt karjatamiseks ja harimiseks 
sobilikus seisukorras ning seal ei toimu 
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artikli 4 lõike 1 punkti c kohaselt 
liikmesriikide kehtestatavat minimaalset 
tegevust.

Or. en

Muudatusettepanek 539
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Otsetoetusi ei anta füüsilistele või 
juriidilistele isikutele ega füüsiliste või 
juriidiliste isikute rühmadele, kelle suhtes 
kehtib üks järgmistest olukordadest:

1. Liikmesriikidele ja piirkondadele 
antakse õigus töötada välja oma 
õigusraamistik ja määratlused, tagamaks,
kui see on asjakohane, et otsetoetusi 
makstakse ainult põllumajandusega 
tegelevatele põllumajandustootjatele. 

Or. en

Muudatusettepanek 540
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Otsetoetusi ei anta füüsilistele või 
juriidilistele isikutele ega füüsiliste või 
juriidiliste isikute rühmadele, kelle suhtes 
kehtib üks järgmistest olukordadest:

1. Liikmesriikidele antakse õigus töötada 
välja oma õigusraamistik ja määratlused, 
tagamaks, kui see on asjakohane, et 
otsetoetusi makstakse ainult
põllumajandusega tegelevatele 
põllumajandustootjatele. 

Or. en
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Muudatusettepanek 541
James Nicholson, Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Otsetoetusi ei anta füüsilistele või 
juriidilistele isikutele ega füüsiliste või 
juriidiliste isikute rühmadele, kelle suhtes 
kehtib üks järgmistest olukordadest:

1. Liikmesriikidele antakse õigus töötada 
välja oma õigusraamistik ja määratlused, 
tagamaks, kui see on asjakohane, et
otsetoetusi makstakse ainult 
põllumajandusega tegelevatele 
põllumajandustootjatele. 

Or. en

Muudatusettepanek 542
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Otsetoetusi ei anta füüsilistele või 
juriidilistele isikutele ega füüsiliste või 
juriidiliste isikute rühmadele, kelle suhtes 
kehtib üks järgmistest olukordadest:

1. Liikmesriikidele antakse õigus töötada 
välja oma õigusraamistik ja määratlused, 
tagamaks, kui see on asjakohane, et
otsetoetusi makstakse ainult 
põllumajandusega tegelevatele 
põllumajandustootjatele. 

Or. en

Muudatusettepanek 543
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Otsetoetusi ei anta füüsilistele või 
juriidilistele isikutele ega füüsiliste või 

1. Liikmesriigid määratlevad „aktiivse 
põllumajandustootja“ oma riiklikes 
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juriidiliste isikute rühmadele, kelle suhtes 
kehtib üks järgmistest olukordadest:

õigusaktides kooskõlas 
„põllumajandusliku tegevuse“ 
määratlusega artikli 4 lõike 1 punktis c.

Or. en

Selgitus

Komisjoni pakutud “aktiivse põllumajandustootja” määratlus ei ole kasutatav. Otsetoetuste 
hulk iseenesest ei ütle põllumajandustootja aktiivsuse kohta midagi. “Aktiivse 
põllumajandustootja” defineerimine tuleks jätta liikmesriikidele.

Muudatusettepanek 544
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Otsetoetusi ei anta füüsilistele või 
juriidilistele isikutele ega füüsiliste või 
juriidiliste isikute rühmadele, kelle suhtes 
kehtib üks järgmistest olukordadest:

1. Otsetoetusi ei anta füüsilistele või 
juriidilistele isikutele ega füüsiliste või 
juriidiliste isikute rühmadele, kes ei vii läbi
liikmesriikide kehtestatud minimaalset 
tegevust vastavalt käesoleva määruse 
artikli 4 lõike 1 punktile c.

Or. es

Muudatusettepanek 545
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Otsetoetusi ei anta füüsilistele või 
juriidilistele isikutele ega füüsiliste või 
juriidiliste isikute rühmadele, kelle suhtes 
kehtib üks järgmistest olukordadest:

1. Liikmesriigid kehtestavad asjakohased 
objektiivsed ja mittediskrimineerivad 
kriteeriumid tagamaks, et otsetoetusi ei
makstaks füüsilisele või juriidilisele 
isikule:

Or. en
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Muudatusettepanek 546
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Otsetoetusi ei anta füüsilistele või 
juriidilistele isikutele ega füüsiliste või 
juriidiliste isikute rühmadele, kelle suhtes 
kehtib üks järgmistest olukordadest:

1. Otsetoetusi antakse ainult aktiivsetele 
põllumajandustootjatele, kes võivad olla 
juriidilised või füüsilised isikud. 
Liikmesriik otsustab, kas jätta „aktiivse 
põllumajandustootja“ määratlusest välja 
isikud, kelle suhtes kehtib üks järgmistest 
tingimustest:

Or. fr

Muudatusettepanek 547
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Otsetoetusi ei anta füüsilistele või 
juriidilistele isikutele ega füüsiliste või 
juriidiliste isikute rühmadele, kelle suhtes 
kehtib üks järgmistest olukordadest:

1. Otsetoetusi ei anta füüsilistele või 
juriidilistele isikutele ega füüsiliste või 
juriidiliste isikute rühmadele, kui 
liikmesriik või piirkond on koostanud 
nimekirja tegevustest maa-alade 
hoidmiseks karjatamiseks või harimiseks 
sobilikus seisukorras ja niisugust tegevust 
ei toimu:

Or. en

Selgitus

Sellega tagatakse, et toetusi ei maksta ainult juhul, kui liikmesriik või piirkond soovib 
niisugust tüüpi maa osas toetusi mitte maksta ja on koostanud vastava nimekirja.
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Muudatusettepanek 548
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Otsetoetusi ei anta füüsilistele või 
juriidilistele isikutele ega füüsiliste või 
juriidiliste isikute rühmadele, kelle suhtes 
kehtib üks järgmistest olukordadest:

1. Otsetoetusi ei anta füüsilistele või 
juriidilistele isikutele ega füüsiliste või 
juriidiliste isikute rühmadele, kui 
liikmesriik või piirkond on koostanud 
nimekirja tegevustest maa-alade 
hoidmiseks karjatamiseks või harimiseks 
sobilikus seisukorras ja niisugust tegevust 
ei toimu:

Or. en

Muudatusettepanek 549
Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Otsetoetusi ei anta füüsilistele või 
juriidilistele isikutele ega füüsiliste või 
juriidiliste isikute rühmadele, kelle suhtes 
kehtib üks järgmistest olukordadest:

1. Liikmesriik kohaldab omal valikul ühte 
järgmistest punktidest – kas a, b, c, või d , 
et mitte anda otsetoetusi füüsilistele või 
juriidilistele isikutele ega füüsiliste või 
juriidiliste isikute rühmadele, kelle suhtes 
kehtib üks järgmistest olukordadest: 

Or. fr

Muudatusettepanek 550
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Otsetoetusi ei anta füüsilistele või 
juriidilistele isikutele ega füüsiliste või 
juriidiliste isikute rühmadele, kelle suhtes 
kehtib üks järgmistest olukordadest:

1. Liikmesriikide otsuse kohaselt ei anta
põllumajandustootjatele otsetoetusi juhul, 
kui:

Or. it

Muudatusettepanek 551
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Otsetoetusi ei anta füüsilistele või
juriidilistele isikutele ega füüsiliste või
juriidiliste isikute rühmadele, kelle suhtes 
kehtib üks järgmistest olukordadest:

1. Otsetoetusi ei anta juriidilistele isikutele 
ega juriidiliste isikute rühmadele, kes 
kuuluvad osaliselt ELi taseme 
negatiivsesse nimekirja, millega 
selgitatakse välja need, kes ei ole aktiivsed 
põllumajandustootjad. Lisaks on 
liikmesriikidel lubatud sätestada 
mittediskrimineerivaid lisakriteeriumeid, 
mille abil välja arvata toetuse taotlejad,
kelle käibest moodustab 
põllumajandustegevus ainult väikese osa.

Or. es

Selgitus

Aktiivse põllumajandustootja määratlusega püüab komisjon jätta toetuseta need taotlejad, 
kelle äritegevus ei ole või on ainult marginaalselt põllumajandusega seotud, nagu 
lennujaamad, raudtee-ettevõtted jne. Seda eesmärki oleks võimalik lihtsamini saavutada, 
jättes välja juriidilised isikud, kelle äritegevuse eesmärk on täielikult põllumajandusega 
mitteseotud.

Muudatusettepanek 552
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl



AM\907852ET.doc 147/171 PE492.791v01-00

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Otsetoetusi ei anta füüsilistele või 
juriidilistele isikutele ega füüsiliste või 
juriidiliste isikute rühmadele, kelle suhtes 
kehtib üks järgmistest olukordadest:

1. Otsetoetusi ei anta füüsilistele või 
juriidilistele isikutele ega füüsiliste või 
juriidiliste isikute rühmadele, kes 
kasutavad põllumajandustegevuseks vähem 
kui poolt oma põllumajandusmaast ega vii
kasutamata aladel läbi ühtegi liikmesriikide 
kehtestatud minimaalset tegevust. Olles 
komisjoni nõuetekohaselt teavitanud, 
võivad liikmesriigid otsustada, et teatud 
liiki maakasutus, mis ei seisne 
põllumajandustegevuses, ei ole 
otsetoetuste kriteeriumitele vastav.

Or. de

Muudatusettepanek 553
Robert Dušek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Otsetoetusi ei anta füüsilistele või 
juriidilistele isikutele ega füüsiliste või 
juriidiliste isikute rühmadele, kelle suhtes 
kehtib üks järgmistest olukordadest:

1. Otsetoetusi ei anta füüsilistele või 
juriidilistele isikutele ega füüsiliste või 
juriidiliste isikute rühmadele, kelle
äritegevuse peaeesmärk ei ole 
põllumajandustegevus, lähtudes 
liikmesriigi kehtestatud objektiivsetest ja 
mittediskrimineerivatest kriteeriumitest.

Or. en

Muudatusettepanek 554
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Otsetoetusi ei anta füüsilistele või 
juriidilistele isikutele ega füüsiliste või 
juriidiliste isikute rühmadele, kelle suhtes 
kehtib üks järgmistest olukordadest:

1. Otsetoetusi ei anta füüsilistele või 
juriidilistele isikutele ega füüsiliste või 
juriidiliste isikute rühmadele, kelle
äritegevuse peaeesmärk ei ole 
põllumajandustegevus, lähtudes 
liikmesriigi kehtestatud objektiivsetest ja 
mittediskrimineerivatest kriteeriumitest.

Or. en

Muudatusettepanek 555
Alfreds Rubiks

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Otsetoetusi ei anta füüsilistele või 
juriidilistele isikutele ega füüsiliste või 
juriidiliste isikute rühmadele, kelle suhtes 
kehtib üks järgmistest olukordadest:

1. Otsetoetusi ei anta füüsilistele või 
juriidilistele isikutele ega füüsiliste või 
juriidiliste isikute rühmadele, kelle suhtes 
kehtib üks järgmistest olukordadest (välja 
arvatud tootjad ebasoodsas olukorras 
olevatest piirkondadest ja tooted 
mitmesugustest piirangutega 
piirkondadest):

Or. lv

Muudatusettepanek 556
Elisabeth Köstinger

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Otsetoetusi ei anta füüsilistele või 
juriidilistele isikutele ega füüsiliste või 
juriidiliste isikute rühmadele, kelle suhtes 
kehtib üks järgmistest olukordadest:

1. Otsetoetusi ei anta füüsilistele või 
juriidilistele isikutele ega füüsiliste või 
juriidiliste isikute rühmadele, kelle suhtes 
kehtib järgmine:
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Or. de

Muudatusettepanek 557
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Otsetoetusi ei anta füüsilistele või 
juriidilistele isikutele ega füüsiliste või 
juriidiliste isikute rühmadele, kelle suhtes 
kehtib üks järgmistest olukordadest:

1. Otsetoetusi ei anta füüsilistele või 
juriidilistele isikutele ega füüsiliste või 
juriidiliste isikute rühmadele, kes ei vii läbi 
minimaalset põllumajandustegevust 
artikli 4 lõike 1 punkti c mõistes.

Or. en

Selgitus

Aktiivse põllumajandustegevuse määratlus peaks olema seotud põllumajandustootja 
põllumajandustegevusega, mitte aga tema mittepõllumajandusliku sissetulekuga, nagu 
komisjon soovitas. Komisjoni ettepanek toob pealegi kaasa suured halduskulud nii 
ametiasutustele kui ka põllumajandustootjatele, seda aga tuleks vältida.

Muudatusettepanek 558
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Otsetoetusi ei anta füüsilistele või 
juriidilistele isikutele ega füüsiliste või 
juriidiliste isikute rühmadele, kelle suhtes 
kehtib üks järgmistest olukordadest:

1. Otsetoetusi ei anta füüsilistele või 
juriidilistele isikutele ega füüsiliste või 
juriidiliste isikute rühmadele,

Or. en

Muudatusettepanek 559
Izaskun Bilbao Barandica
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Otsetoetusi ei anta füüsilistele või 
juriidilistele isikutele ega füüsiliste või 
juriidiliste isikute rühmadele, kelle suhtes 
kehtib üks järgmistest olukordadest:

1. Otsetoetusi ei anta füüsilistele või 
juriidilistele isikutele ega füüsiliste või 
juriidiliste isikute rühmadele:

Or. es

Muudatusettepanek 560
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Otsetoetusi ei anta füüsilistele või 
juriidilistele isikutele ega füüsiliste või 
juriidiliste isikute rühmadele, kelle suhtes 
kehtib üks järgmistest olukordadest:

1. Otsetoetusi ei anta ega kanta üle
füüsilistele või juriidilistele isikutele ega 
füüsiliste või juriidiliste isikute rühmadele, 
kelle suhtes kehtib üks järgmistest 
olukordadest:

Or. es

Selgitus

Selle nõude lisamisega hoitakse ära põllumajandusega mittetegelevate maaomanike võimalik 
juurdevool, ühtlasi jääks uuest otsetoetuste süsteemist välja üha rohkem ka neid 
põllumajandusega mittetegelevaid maaomanikke, kes praegu saavad toetusi.

Muudatusettepanek 561
Marita Ulvskog, Göran Färm, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Otsetoetusi ei anta füüsilistele või 1. Otsetoetusi ei anta füüsilistele või 
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juriidilistele isikutele ega füüsiliste või 
juriidiliste isikute rühmadele, kelle suhtes 
kehtib üks järgmistest olukordadest:

juriidilistele isikutele ega füüsiliste või 
juriidiliste isikute rühmadele, kelle suhtes 
kehtib järgmine:

Or. en

Muudatusettepanek 562
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Otsetoetusi ei anta füüsilistele või 
juriidilistele isikutele ega füüsiliste või 
juriidiliste isikute rühmadele, kelle suhtes 
kehtib üks järgmistest olukordadest:

1. Otsetoetusi ei anta füüsilistele või 
juriidilistele isikutele ega füüsiliste või 
juriidiliste isikute rühmadele, kelle suhtes 
kehtib järgmine:

Or. en

Muudatusettepanek 563
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Otsetoetusi ei anta füüsilistele või 
juriidilistele isikutele ega füüsiliste või 
juriidiliste isikute rühmadele, kelle suhtes 
kehtib üks järgmistest olukordadest:

1. Otsetoetusi ei anta ega kanta üle
füüsilistele või juriidilistele isikutele ega 
füüsiliste või juriidiliste isikute rühmadele, 
kelle suhtes kehtib üks järgmistest 
olukordadest:

Or. es

Selgitus

Selle nõude lisamisega hoitakse ära põllumajandusega mittetegelevate maaomanike võimalik 
juurdevool, ühtlasi jääks uuest otsetoetuste süsteemist välja üha rohkem ka neid 
põllumajandusega mittetegelevaid maaomanikke, kes praegu saavad toetusi.
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Muudatusettepanek 564
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Petri Sarvamaa, Giovanni La Via, Elisabeth 
Jeggle, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Otsetoetusi ei anta füüsilistele või 
juriidilistele isikutele ega füüsiliste või 
juriidiliste isikute rühmadele, kelle suhtes 
kehtib üks järgmistest olukordadest:

1. Otsetoetusi antakse füüsilistele või 
juriidilistele isikutele ega füüsiliste või 
juriidiliste isikute rühmadele:

Or. en

Muudatusettepanek 565
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Elisabeth Jeggle, Marian-Jean 
Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) otsetoetuste iga-aastane summa on 
alla 5 % kogutulust, mida nad on saanud 
mittepõllumajanduslikust tegevusest kõige 
viimasel eelarveaastal; või

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 566
James Nicholson, Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) otsetoetuste iga-aastane summa on 
alla 5 % kogutulust, mida nad on saanud 
mittepõllumajanduslikust tegevusest kõige 
viimasel eelarveaastal; või

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 567
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) otsetoetuste iga-aastane summa on 
alla 5 % kogutulust, mida nad on saanud 
mittepõllumajanduslikust tegevusest kõige 
viimasel eelarveaastal; või

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 568
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) otsetoetuste iga-aastane summa on 
alla 5 % kogutulust, mida nad on saanud 
mittepõllumajanduslikust tegevusest kõige 
viimasel eelarveaastal; või

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 569
Riikka Manner, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) otsetoetuste iga-aastane summa on 
alla 5 % kogutulust, mida nad on saanud 

välja jäetud
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mittepõllumajanduslikust tegevusest kõige 
viimasel eelarveaastal; või

Or. en

Selgitus

Komisjoni pakutud „aktiivse põllumajandustootja” määratlus ei ole kasutatav. Otsetoetuste 
hulk iseenesest ei ütle põllumajandustootja aktiivsuse kohta midagi. „Aktiivse 
põllumajandustootja” defineerimine tuleks jätta liikmesriikidele.

Muudatusettepanek 570
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Anne E. Jensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) otsetoetuste iga-aastane summa on 
alla 5 % kogutulust, mida nad on saanud 
mittepõllumajanduslikust tegevusest kõige 
viimasel eelarveaastal; või

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 571
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) otsetoetuste iga-aastane summa on alla 
5 % kogutulust, mida nad on saanud 
mittepõllumajanduslikust tegevusest kõige 
viimasel eelarveaastal; või

välja jäetud

Or. es

Selgitus

„Aktiivse põllumajandustootja” mõiste peaks olema seotud minimaalse 
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põllumajandustegevusega, mida põllumajandustootja peab läbi viima; see aitaks jätta kõrvale 
potentsiaalseid toetuse saajaid, kelle ärieesmärk ei ole põllumajandustegevusega seotud või 
on seda üksnes marginaalselt.

Muudatusettepanek 572
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) otsetoetuste iga-aastane summa on alla 
5 % kogutulust, mida nad on saanud 
mittepõllumajanduslikust tegevusest kõige 
viimasel eelarveaastal; o

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 573
Elisabeth Köstinger

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) otsetoetuste iga-aastane summa on 
alla 5 % kogutulust, mida nad on saanud 
mittepõllumajanduslikust tegevusest kõige 
viimasel eelarveaastal; või

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Komisjoni ettepanek oleks üldiselt ebasoodne ettevõtjatele, kes on põllumajandus-
keskkonnameetmetes teataval olulisel määral osalenud ja jätkavad seda. Seda tuleks vältida.
Põllumajandus-keskkonnameetmetes –näiteks mahepõllumajanduses – osalemise kohustuslik
mitmeaastane iseloom nõuab pikaajalisi äriotsuseid ja on seega keskkonnahoiu seisukohast 
olulise lisaväärtusega.
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Muudatusettepanek 574
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) otsetoetuste iga-aastane summa on 
alla 5 % kogutulust, mida nad on saanud 
mittepõllumajanduslikust tegevusest kõige 
viimasel eelarveaastal; või

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 575
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) otsetoetuste iga-aastane summa on 
alla 5 % kogutulust, mida nad on saanud 
mittepõllumajanduslikust tegevusest kõige 
viimasel eelarveaastal; või

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 576
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) otsetoetuste iga-aastane summa on 
alla 5 % kogutulust, mida nad on saanud 
mittepõllumajanduslikust tegevusest kõige 
viimasel eelarveaastal; või

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 577
James Nicholson, Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) otsetoetuste iga-aastane summa on 
alla 5 % kogutulust, mida nad on saanud 
mittepõllumajanduslikust tegevusest kõige 
viimasel eelarveaastal; või

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 578
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) otsetoetuste iga-aastane summa on 
alla 5 % kogutulust, mida nad on saanud 
mittepõllumajanduslikust tegevusest kõige 
viimasel eelarveaastal; või

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Aktiivse põllumajandustegevuse määratlus peaks olema seotud põllumajandustootja 
põllumajandustegevusega, mitte aga tema mittepõllumajandusliku sissetulekuga, nagu 
komisjon soovitas. Komisjoni ettepanek toob pealegi kaasa suured halduskulud nii 
ametiasutustele kui ka põllumajandustootjatele, seda aga tuleks vältida.

Muudatusettepanek 579
Maria do Céu Patrão Neves
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) otsetoetuste iga-aastane summa on 
alla 5 % kogutulust, mida nad on saanud 
mittepõllumajanduslikust tegevusest kõige 
viimasel eelarveaastal; või

välja jäetud

Or. pt

Muudatusettepanek 580
Martin Häusling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) otsetoetuste iga-aastane summa on 
alla 5 % kogutulust, mida nad on saanud 
mittepõllumajanduslikust tegevusest kõige 
viimasel eelarveaastal; või

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 581
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) otsetoetuste iga-aastane summa on 
alla 5 % kogutulust, mida nad on saanud 
mittepõllumajanduslikust tegevusest kõige 
viimasel eelarveaastal; või

välja jäetud

Or. en



AM\907852ET.doc 159/171 PE492.791v01-00

ET

Muudatusettepanek 582
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Petri Sarvamaa, Giovanni La Via, Elisabeth 
Jeggle, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) otsetoetuste iga-aastane summa on 
alla 5 % kogutulust, mida nad on saanud 
mittepõllumajanduslikust tegevusest kõige 
viimasel eelarveaastal; või

(a) nad viivad läbi põllumajandustegevust
või hoiavad maa heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis vastavalt nõukogu 
määrusele (EÜ) nr 1782/2003, või

Or. en

Muudatusettepanek 583
Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) otsetoetuste iga-aastane summa on 
alla 5 % kogutulust, mida nad on saanud 
mittepõllumajanduslikust tegevusest kõige 
viimasel eelarveaastal; või

(a) nad ei tegele põllumajandustoodete 
tootmise ega kasvatamisega, sealhulgas 
saagikoristuse, lüpsikarja pidamise, 
põllumajandusloomade aretamise ja 
pidamisega; või

Or. en

Muudatusettepanek 584
James Nicholson, Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) otsetoetuste iga-aastane summa on 
alla 5 % kogutulust, mida nad on saanud 
mittepõllumajanduslikust tegevusest kõige 
viimasel eelarveaastal; või

(a) nad ei tegele põllumajandustoodete 
tootmise ega kasvatamisega, sealhulgas 
saagikoristuse, lüpsikarja pidamise, 
põllumajandusloomade aretamise ja 
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pidamisega; või

Or. en

Muudatusettepanek 585
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) otsetoetuste iga-aastane summa on 
alla 5 % kogutulust, mida nad on saanud 
mittepõllumajanduslikust tegevusest kõige 
viimasel eelarveaastal; või

(a) põllumajandusliku majapidamise 
põllumajandusmaad kasutatakse keelatud 
mittepõllumajanduslikuks tegevuseks; või

Or. en

Muudatusettepanek 586
Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) otsetoetuste iga-aastane summa on 
alla 5 % kogutulust, mida nad on saanud 
mittepõllumajanduslikust tegevusest kõige 
viimasel eelarveaastal; või

(a) põllumajandusliku majapidamise 
põllumajandusmaad kasutatakse keelatud 
mittepõllumajanduslikuks tegevuseks; või

Or. en

Muudatusettepanek 587
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) otsetoetuste iga-aastane summa on alla 
5 % kogutulust, mida nad on saanud 
mittepõllumajanduslikust tegevusest kõige 
viimasel eelarveaastal;

a) nad ei osale regulaarselt ja aktiivselt 
põllumajandusliku majapidamise 
haldamises või juhtimises või ei ole 
tegelenud põllumajandustegevusega 2011. 
aastal; niisuguse osalemise kriteeriumid 
määravad kindlaks liikmesriigid;

Or. es

Selgitus

Selle nõude lisamisega hoitakse ära põllumajandusega mittetegelevate maaomanike võimalik 
juurdevool, ühtlasi jääks uuest otsetoetuste süsteemist välja üha rohkem ka neid 
põllumajandusega mittetegelevaid maaomanikke, kes praegu saavad toetusi.

Muudatusettepanek 588
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) otsetoetuste iga-aastane summa on alla 
5 % kogutulust, mida nad on saanud 
mittepõllumajanduslikust tegevusest kõige 
viimasel eelarveaastal; või

(a) otsetoetuste iga-aastane summa on üle 
5 % kogu sissetulekust, mida nad on 
saanud mittepõllumajanduslikust 
tegevusest kõige viimasel eelarveaastal;

Or. it

Muudatusettepanek 589
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) nende põllumajanduslik tegevus 
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moodustab üksnes tühise osa nende 
üldisest majandustegevusest; või

Or. en

Muudatusettepanek 590
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) nad on tootjate ja/või olukordade 
loetelus, mida ei peeta ÜPP otsetoetuste 
saamisel abikõlblikuks; või

Or. pt

Muudatusettepanek 591
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) põllumajandustegevus ei moodusta 
märkimisväärset osa nende kogu 
majandustegevusest; selle osa suuruse 
määravad kindlaks pädevad riiklikud või 
piirkondlikud asutused.

Or. es

Muudatusettepanek 592
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt a b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a b) nende peamine äriline või ettevõtte 
eesmärk ei hõlma põllumajanduslikku 
tegevust; või

Or. en

Muudatusettepanek 593
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Petri Sarvamaa, Giovanni La Via, Elisabeth 
Jeggle, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) nende põllumajandusmaad hoitakse 
põhiliselt karjatamiseks ja harimiseks 
sobilikus seisukorras ning seal ei toimu 
artikli 4 lõike 1 punkti c kohaselt 
liikmesriikide kehtestatavat minimaalset 
tegevust.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 594
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) nende põllumajandusmaad hoitakse 
põhiliselt karjatamiseks ja harimiseks 
sobilikus seisukorras ning seal ei toimu 
artikli 4 lõike 1 punkti c kohaselt 
liikmesriikide kehtestatavat minimaalset 
tegevust.

välja jäetud

Or. es
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Selgitus

Muudatusettepanekuga soovitakse see lõige välja jätta seoses jõustamise probleemidega, 
millele juhtis tähelepanu kontrollikoda. Oleme nõus, et seda nõuet oleks väga raske jõustada.

Muudatusettepanek 595
James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) nende põllumajandusmaad hoitakse 
põhiliselt karjatamiseks ja harimiseks 
sobilikus seisukorras ning seal ei toimu 
artikli 4 lõike 1 punkti c kohaselt 
liikmesriikide kehtestatavat minimaalset 
tegevust.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 596
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) nende põllumajandusmaad hoitakse 
põhiliselt karjatamiseks ja harimiseks 
sobilikus seisukorras ning seal ei toimu 
artikli 4 lõike 1 punkti c kohaselt 
liikmesriikide kehtestatavat minimaalset 
tegevust.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 597
Riikka Manner, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) nende põllumajandusmaad hoitakse 
põhiliselt karjatamiseks ja harimiseks 
sobilikus seisukorras ning seal ei toimu 
artikli 4 lõike 1 punkti c kohaselt 
liikmesriikide kehtestatavat minimaalset 
tegevust.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Komisjoni pakutud „aktiivse põllumajandustootja” määratlus ei ole kasutatav. Otsetoetuste 
hulk iseenesest ei ütle põllumajandustootja aktiivsuse kohta midagi. „Aktiivse 
põllumajandustootja” defineerimine tuleks jätta liikmesriikidele.

Muudatusettepanek 598
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) nende põllumajandusmaad hoitakse 
põhiliselt karjatamiseks ja harimiseks 
sobilikus seisukorras ning seal ei toimu 
artikli 4 lõike 1 punkti c kohaselt 
liikmesriikide kehtestatavat minimaalset 
tegevust.

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 599
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) nende põllumajandusmaad hoitakse 
põhiliselt karjatamiseks ja harimiseks 
sobilikus seisukorras ning seal ei toimu 
artikli 4 lõike 1 punkti c kohaselt 
liikmesriikide kehtestatavat minimaalset 
tegevust.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 600
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) nende põllumajandusmaad hoitakse 
põhiliselt karjatamiseks ja harimiseks 
sobilikus seisukorras ning seal ei toimu 
artikli 4 lõike 1 punkti c kohaselt 
liikmesriikide kehtestatavat minimaalset 
tegevust.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 601
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) nende põllumajandusmaad hoitakse 
põhiliselt karjatamiseks ja harimiseks 
sobilikus seisukorras ning seal ei toimu 
artikli 4 lõike 1 punkti c kohaselt 
liikmesriikide kehtestatavat minimaalset 
tegevust.

välja jäetud



AM\907852ET.doc 167/171 PE492.791v01-00

ET

Or. en

Selgitus

Aktiivse põllumajandustegevuse määratlus peaks olema seotud põllumajandustootja 
põllumajandustegevusega, mitte aga tema mittepõllumajandusliku sissetulekuga, nagu 
komisjon soovitas. Komisjoni ettepanek toob pealegi kaasa suured halduskulud nii 
ametiasutustele kui ka põllumajandustootjatele, seda aga tuleks vältida.

Muudatusettepanek 602
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) nende põllumajandusmaad hoitakse 
põhiliselt karjatamiseks ja harimiseks 
sobilikus seisukorras ning seal ei toimu 
artikli 4 lõike 1 punkti c kohaselt 
liikmesriikide kehtestatavat minimaalset 
tegevust.

(b) nende põllumajandusmaad hoitakse 
põhiliselt karjatamiseks ja harimiseks 
sobilikus seisukorras ning maad ei 
kasutata põllumajandustoodete tootmiseks 
ja kasvatamiseks, sealhulgas 
saagikoristuseks, lüpsikarja pidamiseks, 
põllumajandusloomade aretamiseks ja 
pidamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 603
Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) nende põllumajandusmaad hoitakse 
põhiliselt karjatamiseks ja harimiseks 
sobilikus seisukorras ning seal ei toimu 
artikli 4 lõike 1 punkti c kohaselt 
liikmesriikide kehtestatavat minimaalset 
tegevust.

(b) nende põllumajandusmaad hoitakse 
põhiliselt karjatamiseks ja harimiseks 
sobilikus seisukorras ning maad ei 
kasutata põllumajandustoodete tootmiseks 
ja kasvatamiseks, sealhulgas 
saagikoristuseks, lüpsikarja pidamiseks, 
põllumajandusloomade aretamiseks ja 
pidamiseks.
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Or. en

Muudatusettepanek 604
James Nicholson, Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) nende põllumajandusmaad hoitakse
põhiliselt karjatamiseks ja harimiseks 
sobilikus seisukorras ning seal ei toimu 
artikli 4 lõike 1 punkti c kohaselt 
liikmesriikide kehtestatavat minimaalset 
tegevust.

(b) nende põllumajandusmaad ei ole
põhiliselt maa-alad, mis on looduslikult
karjatamiseks ja harimiseks sobilikus 
seisukorras või

Or. en

Muudatusettepanek 605
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) nende põllumajandusmaad hoitakse 
põhiliselt karjatamiseks ja harimiseks 
sobilikus seisukorras ning seal ei toimu
artikli 4 lõike 1 punkti c kohaselt 
liikmesriikide kehtestatavat minimaalset 
tegevust.

(b) nad ei vii neil aladel läbiminimaalset 
tegevust artikli 4 lõike 1 punkti c mõistes.

Or. en

Selgitus

“Karjatamiseks ja harimiseks sobilikus seisukorras hoitavat maad” on raske määratleda ning 
on küsitav, kas see on üldse levinud põllumajandussüsteemides, mis ei ole, kuid (võivad olla) 
pool-looduslikud. Näiteks võivad teatud ökoloogilised protsessid tuua kaasa võsa vohamise, 
mida saab vähendada karjatamisega. 
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Muudatusettepanek 606
Jim Higgins, Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) nende põllumajandusmaad hoitakse 
põhiliselt karjatamiseks ja harimiseks 
sobilikus seisukorras ning seal ei toimu 
artikli 4 lõike 1 punkti c kohaselt 
liikmesriikide kehtestatavat minimaalset 
tegevust.

(b) nende põllumajandusmaad hoitakse 
põhiliselt karjatamiseks ja harimiseks 
sobilikus seisukorras ning seal ei toimu 
artikli 4 lõike 1 punkti c kohaselt 
liikmesriikide kehtestatavat minimaalset 
tegevust. Võttes arvesse geograafilisi 
erinevusi ja põllumajandustootmise eri 
liike, peaksid liikmesriigid määrama 
kindlaks karjapidamise olulise 
loomkoormuse ja põlluharimise olulise 
põllukultuuride tootmise. 

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid peaksid võtma vastu objektiivsed kriteeriumid, tagamaks, et liidu toetust saavad 
aktiivsed põllumajandustootjad, mitte maaomanikud, kes põllumajandustootmisega ei tegele.

Muudatusettepanek 607
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) nende põllumajandusmaad hoitakse 
põhiliselt karjatamiseks ja harimiseks 
sobilikus seisukorras ning seal ei toimu 
artikli 4 lõike 1 punkti c kohaselt 
liikmesriikide kehtestatavat minimaalset 
tegevust.

b) nende põllumajandusmaad hoitakse 
põhiliselt karjatamiseks ja harimiseks 
sobilikus seisukorras ning seal ei toimu 
artikli 4 lõike 1 punkti c kohaselt
liikmesriikide või vajadusel piirkondade
kehtestatavat minimaalset tegevust.

Or. es
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Muudatusettepanek 608
Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) nende põllumajandusmaad hoitakse 
põhiliselt karjatamiseks ja harimiseks 
sobilikus seisukorras ning seal ei toimu 
artikli 4 lõike 1 punkti c kohaselt 
liikmesriikide kehtestatavat minimaalset 
tegevust.

(b) nende põllumajandusmaad hoitakse 
põhiliselt karjatamiseks ja harimiseks 
sobilikus seisukorras ning seal ei toimu 
artikli 4 lõike 1 punkti c kohaselt 
liikmesriikide või piirkondade
kehtestatavat minimaalset tegevust.

Or. en

Muudatusettepanek 609
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) nende põllumajandusmaad hoitakse 
põhiliselt karjatamiseks ja harimiseks 
sobilikus seisukorras ning seal ei toimu 
artikli 4 lõike 1 punkti c kohaselt 
liikmesriikide kehtestatavat minimaalset 
tegevust.

(b) kelle põllumajandusmaad hoitakse 
põhiliselt karjatamiseks ja harimiseks 
sobilikus seisukorras ning kus ei toimu 
artikli 4 lõike 1 punkti c kohaselt 
liikmesriikide kehtestatavat minimaalset 
tegevust.

Or. en

Muudatusettepanek 610
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) nende põllumajandusmaad hoitakse 
põhiliselt karjatamiseks ja harimiseks 
sobilikus seisukorras ning seal ei toimu 
artikli 4 lõike 1 punkti c kohaselt
liikmesriikide kehtestatavat minimaalset 
tegevust.

(b) nende põllumajandusmaad hoitakse 
põhiliselt karjatamiseks ja harimiseks 
sobilikus seisukorras ning seal ei toimu 
liikmesriikide kehtestatavat minimaalset 
tegevust;

Or. it

Selgitus

Vastavalt subsidiaarsuse põhimõttele peaksid “aktiivse põllumajandustootja” määratlema 
liikmesriigid.

Muudatusettepanek 611
Carlo Fidanza

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) nende põllumajandusmaad hoitakse 
põhiliselt karjatamiseks ja harimiseks 
sobilikus seisukorras ning seal ei toimu 
artikli 4 lõike 1 punkti c kohaselt 
liikmesriikide kehtestatavat minimaalset 
tegevust.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. it


