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Muudatusettepanek 940
Juozas Imbrasas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Põllumajandustootjad, kes on 2011.
aastal aktiveerinud vähemalt ühe 
toetusõiguse ühtse otsemaksete kava 
raames või taotlenud ühtse pindalatoetuse 
kava kohast toetust – mõlemaid kooskõlas 
määrusega (EÜ) nr 73/2009 – saavad 
toetusõigused põhitoetuskava esimesel 
kohaldamisaastal, tingimusel et neil on 
artikli 9 kohaselt õigus saada otsetoetusi.

2. Põllumajandustootjad, kes on
aktiveerinud ajavahemikus 2014–2017 
ühel või mitmel aastal vähemalt ühe 
toetusõiguse ühtse otsemaksete kava 
raames või taotlenud ühtse pindalatoetuse 
kava kohast toetust – mõlemaid kooskõlas 
määrusega (EÜ) nr 73/2009 –, saavad 
toetusõigused põhitoetuskava esimesel 
kohaldamisaastal, tingimusel et neil on 
artikli 9 kohaselt õigus saada otsetoetusi.

Or. en

Muudatusettepanek 941
Elisabeth Köstinger

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Põllumajandustootjad, kes on 2011. 
aastal aktiveerinud vähemalt ühe 
toetusõiguse ühtse otsemaksete kava 
raames või taotlenud ühtse pindalatoetuse 
kava kohast toetust – mõlemaid kooskõlas 
määrusega (EÜ) nr 73/2009 – saavad 
toetusõigused põhitoetuskava esimesel 
kohaldamisaastal, tingimusel et neil on 
artikli 9 kohaselt õigus saada otsetoetusi.

2. Põllumajandustootjad, kes on 2014. 
aastal aktiveerinud vähemalt ühe 
toetusõiguse ühtse otsemaksete kava 
raames või taotlenud ühtse pindalatoetuse
kava kohast toetust – mõlemaid kooskõlas 
määrusega (EÜ) nr 73/2009 –, saavad 
toetusõigused põhitoetuskava esimesel 
kohaldamisaastal, tingimusel et neil on 
artikli 9 kohaselt õigus saada otsetoetusi.

Or. de
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Muudatusettepanek 942
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Põllumajandustootjad, kes on 2011. 
aastal aktiveerinud vähemalt ühe 
toetusõiguse ühtse otsemaksete kava 
raames või taotlenud ühtse pindalatoetuse 
kava kohast toetust – mõlemaid kooskõlas 
määrusega (EÜ) nr 73/2009 – saavad 
toetusõigused põhitoetuskava esimesel 
kohaldamisaastal, tingimusel et neil on 
artikli 9 kohaselt õigus saada otsetoetusi.

2. Põllumajandustootjad, kes on saanud 
ajavahemikus 2009–2011 otsetoetusi või 
täiendavaid otsetoetusi – mõlemaid 
kooskõlas määrusega (EÜ) nr 73/2009 –
või kes said aastal 2012 või 2013 ühtse 
otsemaksete kava raames toetusõigusi 
määruse (EÜ) nr 73/2009 artiklite 41 või 
63 või IX lisa punktide B või C alusel,
saavad toetusõigused põhitoetuskava 
esimesel kohaldamisaastal, tingimusel et 
neil on artikli 9 kohaselt õigus saada 
otsetoetusi.

Or. pt

Muudatusettepanek 943
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Põllumajandustootjad, kes on 2011. 
aastal aktiveerinud vähemalt ühe 
toetusõiguse ühtse otsemaksete kava 
raames või taotlenud ühtse pindalatoetuse 
kava kohast toetust – mõlemaid kooskõlas 
määrusega (EÜ) nr 73/2009 – saavad 
toetusõigused põhitoetuskava esimesel 
kohaldamisaastal, tingimusel et neil on 
artikli 9 kohaselt õigus saada otsetoetusi.

2. Põllumajandustootjad, kes on saanud 
ajavahemikus 2009–2011 otsetoetusi või 
täiendavaid otsetoetusi – mõlemaid 
kooskõlas määrusega (EÜ) nr 73/2009 –
või kes said aastal 2012 või 2013 ühtse 
otsemaksete kava raames toetusõigusi 
määruse (EÜ) nr 73/2009 artiklite 41 või 
63 või IX lisa punktide B või C alusel,
saavad toetusõigused põhitoetuskava 
esimesel kohaldamisaastal, tingimusel et 
neil on artikli 9 kohaselt õigus saada 
otsetoetusi.

Or. pt
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Muudatusettepanek 944
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Põllumajandustootjad, kes on 2011. 
aastal aktiveerinud vähemalt ühe 
toetusõiguse ühtse otsemaksete kava 
raames või taotlenud ühtse pindalatoetuse 
kava kohast toetust – mõlemaid kooskõlas 
määrusega (EÜ) nr 73/2009 – saavad 
toetusõigused põhitoetuskava esimesel 
kohaldamisaastal, tingimusel et neil on 
artikli 9 kohaselt õigus saada otsetoetusi.

2. Põllumajandustootjad, kes on
ajavahemikus 2009–2011 aktiveerinud 
vähemalt ühe toetusõiguse ühtse 
otsemaksete kava raames või taotlenud 
ühtse pindalatoetuse kava kohast toetust, 
riiklikku lisa otsetoetustele, eritoetust 
ja/või maapiirkondadele ette nähtud 
pindalapõhiseid arengutoetusi, saavad 
toetusõigused põhitoetuskava esimesel 
kohaldamisaastal, tingimusel et neil on 
artikli 9 kohaselt õigus saada otsetoetusi.

Or. bg

Muudatusettepanek 945
Alfreds Rubiks

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Põllumajandustootjad, kes on 2011.
aastal aktiveerinud vähemalt ühe 
toetusõiguse ühtse otsemaksete kava 
raames või taotlenud ühtse pindalatoetuse 
kava kohast toetust – mõlemaid kooskõlas 
määrusega (EÜ) nr 73/2009 – saavad 
toetusõigused põhitoetuskava esimesel 
kohaldamisaastal, tingimusel et neil on 
artikli 9 kohaselt õigus saada otsetoetusi.

2. Põllumajandustootjad, kes on
aktiveerinud ajavahemikus 2009–2011 
ühel või mitmel aastal vähemalt ühe 
toetusõiguse ühtse otsemaksete kava 
raames või taotlenud ühtse pindalatoetuse 
kava kohast toetust – mõlemaid kooskõlas 
määrusega (EÜ) nr 73/2009 –, saavad 
toetusõigused põhitoetuskava esimesel 
kohaldamisaastal, tingimusel et neil on 
artikli 9 kohaselt õigus saada otsetoetusi.

Or. lv
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Muudatusettepanek 946
Sandra Kalniete, Ivars Godmanis, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Põllumajandustootjad, kes on 2011.
aastal aktiveerinud vähemalt ühe 
toetusõiguse ühtse otsemaksete kava 
raames või taotlenud ühtse pindalatoetuse 
kava kohast toetust – mõlemaid kooskõlas 
määrusega (EÜ) nr 73/2009 – saavad 
toetusõigused põhitoetuskava esimesel 
kohaldamisaastal, tingimusel et neil on 
artikli 9 kohaselt õigus saada otsetoetusi.

2. Põllumajandustootjad, kes on
aktiveerinud ajavahemikus 2009–2011 
ühel või mitmel aastal vähemalt ühe 
toetusõiguse ühtse otsemaksete kava 
raames või taotlenud ühtse pindalatoetuse 
kava kohast toetust – mõlemaid kooskõlas 
määrusega (EÜ) nr 73/2009 –, saavad 
toetusõigused põhitoetuskava esimesel 
kohaldamisaastal, tingimusel et neil on 
artikli 9 kohaselt õigus saada otsetoetusi.

Or. en

Muudatusettepanek 947
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Põllumajandustootjad, kes on 2011.
aastal aktiveerinud vähemalt ühe 
toetusõiguse ühtse otsemaksete kava 
raames või taotlenud ühtse pindalatoetuse 
kava kohast toetust – mõlemaid kooskõlas 
määrusega (EÜ) nr 73/2009 – saavad 
toetusõigused põhitoetuskava esimesel 
kohaldamisaastal, tingimusel et neil on 
artikli 9 kohaselt õigus saada otsetoetusi.

2. Põllumajandustootjad, kes on
aktiveerinud ajavahemikus 2009–2011 
vähemalt ühel aastal (määrab liikmesriik)
vähemalt ühe toetusõiguse ühtse 
otsemaksete kava raames või taotlenud 
ühtse pindalatoetuse kava kohast toetust –
mõlemaid kooskõlas määrusega (EÜ) nr 
73/2009 – saavad toetusõigused 
põhitoetuskava esimesel kohaldamisaastal, 
tingimusel et neil on artikli 9 kohaselt 
õigus saada otsetoetusi.

Or. en
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Muudatusettepanek 948
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Agnès 
Le Brun, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Põllumajandustootjad, kes on 2011. 
aastal aktiveerinud vähemalt ühe 
toetusõiguse ühtse otsemaksete kava 
raames või taotlenud ühtse pindalatoetuse 
kava kohast toetust – mõlemaid kooskõlas 
määrusega (EÜ) nr 73/2009 – saavad 
toetusõigused põhitoetuskava esimesel 
kohaldamisaastal, tingimusel et neil on 
artikli 9 kohaselt õigus saada otsetoetusi.

2. Põllumajandustootjad, kes on aastal 
2009, 2010 või 2011 (määrab liikmesriik)
aktiveerinud vähemalt ühe toetusõiguse 
ühtse otsemaksete kava raames või 
taotlenud ühtse pindalatoetuse kava kohast 
toetust – mõlemaid kooskõlas määrusega
(EÜ) nr 73/2009 – saavad toetusõigused 
põhitoetuskava esimesel kohaldamisaastal, 
tingimusel et neil on artikli 9 kohaselt 
õigus saada otsetoetusi.

Or. en

Muudatusettepanek 949
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Põllumajandustootjad, kes on 2011. 
aastal aktiveerinud vähemalt ühe 
toetusõiguse ühtse otsemaksete kava 
raames või taotlenud ühtse pindalatoetuse 
kava kohast toetust – mõlemaid kooskõlas 
määrusega (EÜ) nr 73/2009 – saavad 
toetusõigused põhitoetuskava esimesel 
kohaldamisaastal, tingimusel et neil on 
artikli 9 kohaselt õigus saada otsetoetusi.

2. Põllumajandustootjad, kes on aastatel 
2009, 2010 või 2011 aktiveerinud vähemalt 
ühe toetusõiguse ühtse otsemaksete kava 
raames või taotlenud ühtse pindalatoetuse 
kava kohast toetust – mõlemaid kooskõlas 
määrusega (EÜ) nr 73/2009 – saavad 
toetusõigused põhitoetuskava esimesel 
kohaldamisaastal, tingimusel et neil on 
artikli 9 kohaselt õigus saada otsetoetusi.

Or. en
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Muudatusettepanek 950
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Põllumajandustootjad, kes on 2011. 
aastal aktiveerinud vähemalt ühe 
toetusõiguse ühtse otsemaksete kava 
raames või taotlenud ühtse pindalatoetuse 
kava kohast toetust – mõlemaid kooskõlas 
määrusega (EÜ) nr 73/2009 – saavad 
toetusõigused põhitoetuskava esimesel 
kohaldamisaastal, tingimusel et neil on 
artikli 9 kohaselt õigus saada otsetoetusi.

2. Liikmesriigid võivad 31. juuliks 2013 
otsustada, et üksnes need
põllumajandustootjad, kes said kas 2010. 
või 2011. aastal otsetoetusi või täiendavaid 
otsetoetusi – mõlemaid kooskõlas 
määrusega (EÜ) nr 73/2009 – või kes said 
2012. või 2013. aastal toetusõigusi ühtse 
otsemaksete kava alusel kooskõlas 
määruse (EÜ) nr 73/2009 artikliga 64 või 
IX lisa punktidega B või C, saavad 
toetusõigused põhitoetuskava esimesel 
kohaldamisaastal, tingimusel et neil on 
artikli 9 kohaselt õigus saada otsetoetusi.

Or. en

Selgitus

Toetusõiguste esialgsel jagamisel tuleks kohaldada samasuguseid eeskirju kui need, mis on 
sätestatud määruses (EÜ) nr 73/2009. Eelkõige tuleks kehtestada, et toetuskava esimesel 
kohaldamisaastal antakse toetusi ainult taotluste või baasaasta andmete alusel.

Muudatusettepanek 951
James Nicholson, Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Põllumajandustootjad, kes on 2011. 
aastal aktiveerinud vähemalt ühe 
toetusõiguse ühtse otsemaksete kava 
raames või taotlenud ühtse pindalatoetuse 
kava kohast toetust – mõlemaid kooskõlas 
määrusega (EÜ) nr 73/2009 – saavad 
toetusõigused põhitoetuskava esimesel 

2. Põllumajandustootjad, kes on 2010. või
2011. aastal aktiveerinud vähemalt ühe 
toetusõiguse olemasoleva ühtse 
otsemaksete kava raames või taotlenud 
ühtse pindalatoetuse kava kohast toetust –
mõlemaid kooskõlas määrusega (EÜ) nr 
73/2009 –, saavad toetusõigused uue ühtse 
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kohaldamisaastal, tingimusel et neil on
artikli 9 kohaselt õigus saada otsetoetusi.

otsemaksete kava esimesel 
kohaldamisaastal, tingimusel et neil on
artiklite 9 ja 10 kohaselt õigus saada 
otsetoetusi.

Or. en

Muudatusettepanek 952
James Nicholson, Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Põllumajandustootjad, kes on 2011. 
aastal aktiveerinud vähemalt ühe 
toetusõiguse ühtse otsemaksete kava 
raames või taotlenud ühtse pindalatoetuse 
kava kohast toetust – mõlemaid kooskõlas 
määrusega (EÜ) nr 73/2009 – saavad 
toetusõigused põhitoetuskava esimesel 
kohaldamisaastal, tingimusel et neil on
artikli 9 kohaselt õigus saada otsetoetusi.

2. Põllumajandustootjad, kes on 2010. või
2011. aastal aktiveerinud vähemalt ühe 
toetusõiguse ühtse otsemaksete kava 
raames või taotlenud ühtse pindalatoetuse 
kava kohast toetust – mõlemaid kooskõlas 
määrusega (EÜ) nr 73/2009 –, saavad 
toetusõigused põhitoetuskava esimesel 
kohaldamisaastal, tingimusel et neil on
artiklite 9 ja 10 kohaselt õigus saada 
otsetoetusi.

Or. en

Muudatusettepanek 953
James Nicholson, Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Põllumajandustootjad, kes on 2011. 
aastal aktiveerinud vähemalt ühe 
toetusõiguse ühtse otsemaksete kava 
raames või taotlenud ühtse pindalatoetuse 
kava kohast toetust – mõlemaid kooskõlas 
määrusega (EÜ) nr 73/2009 – saavad 
toetusõigused põhitoetuskava esimesel 
kohaldamisaastal, tingimusel et neil on 

2. Liikmesriigid võivad otsustada, et
põllumajandustootjad, kes on 2011. aastal 
aktiveerinud vähemalt ühe toetusõiguse 
ühtse otsemaksete kava raames või 
taotlenud ühtse pindalatoetuse kava kohast 
toetust – mõlemaid kooskõlas määrusega
(EÜ) nr 73/2009 –, saavad toetusõigused 
põhitoetuskava esimesel kohaldamisaastal, 
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artikli 9 kohaselt õigus saada otsetoetusi. tingimusel et neil on artikli 9 kohaselt 
õigus saada otsetoetusi.

Or. en

Selgitus

Toetusõiguste 2011. aastal aktiveerimise nõude kehtestamine peaks olema liikmesriikide enda 
otsustada.

Muudatusettepanek 954
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Põllumajandustootjad, kes on 2011. 
aastal aktiveerinud vähemalt ühe 
toetusõiguse ühtse otsemaksete kava 
raames või taotlenud ühtse pindalatoetuse 
kava kohast toetust – mõlemaid kooskõlas 
määrusega (EÜ) nr 73/2009 – saavad 
toetusõigused põhitoetuskava esimesel 
kohaldamisaastal, tingimusel et neil on 
artikli 9 kohaselt õigus saada otsetoetusi.

2. Liikmesriigid võivad otsustada, et ainult 
need põllumajandustootjad, kes on 2011. 
aastal aktiveerinud vähemalt ühe 
toetusõiguse ühtse otsemaksete kava 
raames või taotlenud ühtse pindalatoetuse 
kava kohast toetust – mõlemaid kooskõlas
määrusega (EÜ) nr 73/2009 –, saavad 
toetusõigused põhitoetuskava esimesel 
kohaldamisaastal, tingimusel et neil on 
artikli 9 kohaselt õigus saada otsetoetusi.

Or. fr

Muudatusettepanek 955
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Põllumajandustootjad, kes on 2011. 
aastal aktiveerinud vähemalt ühe 
toetusõiguse ühtse otsemaksete kava 
raames või taotlenud ühtse pindalatoetuse 
kava kohast toetust – mõlemaid kooskõlas 

2. Liikmesriigid võivad otsustada, et ainult 
need põllumajandustootjad, kes on 2011. 
aastal aktiveerinud vähemalt ühe 
toetusõiguse ühtse otsemaksete kava 
raames või taotlenud ühtse pindalatoetuse 
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määrusega (EÜ) nr 73/2009 – saavad 
toetusõigused põhitoetuskava esimesel 
kohaldamisaastal, tingimusel et neil on 
artikli 9 kohaselt õigus saada otsetoetusi.

kava kohast toetust – mõlemaid kooskõlas 
määrusega (EÜ) nr 73/2009 –, saavad 
toetusõigused põhitoetuskava esimesel 
kohaldamisaastal, tingimusel et neil on 
artikli 9 kohaselt õigus saada otsetoetusi.

Or. fr

Muudatusettepanek 956
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Põllumajandustootjad, kes on 2011. 
aastal aktiveerinud vähemalt ühe 
toetusõiguse ühtse otsemaksete kava 
raames või taotlenud ühtse pindalatoetuse 
kava kohast toetust – mõlemaid kooskõlas 
määrusega (EÜ) nr 73/2009 – saavad 
toetusõigused põhitoetuskava esimesel 
kohaldamisaastal, tingimusel et neil on 
artikli 9 kohaselt õigus saada otsetoetusi.

2. Liikmesriigid võivad hiljemalt 1. 
augustiks 2013 otsustada, et ainult need
põllumajandustootjad, kes on 2011. aastal 
aktiveerinud vähemalt ühe toetusõiguse 
ühtse otsemaksete kava raames või 
taotlenud ühtse pindalatoetuse kava kohast 
toetust – mõlemaid kooskõlas määrusega
(EÜ) nr 73/2009 –, saavad toetusõigused 
põhitoetuskava esimesel kohaldamisaastal, 
tingimusel et neil on artikli 9 kohaselt 
õigus saada otsetoetusi.

Or. en

Muudatusettepanek 957
Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Põllumajandustootjad, kes on 2011. 
aastal aktiveerinud vähemalt ühe 
toetusõiguse ühtse otsemaksete kava 
raames või taotlenud ühtse pindalatoetuse 
kava kohast toetust – mõlemaid kooskõlas 
määrusega (EÜ) nr 73/2009 – saavad 

2. Liikmesriigid võivad otsustada, et ainult 
need põllumajandustootjad, kes on 2011. 
aastal aktiveerinud vähemalt ühe 
toetusõiguse ühtse otsemaksete kava 
raames või taotlenud ühtse pindalatoetuse 
kava kohast toetust – mõlemaid kooskõlas 
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toetusõigused põhitoetuskava esimesel 
kohaldamisaastal, tingimusel et neil on 
artikli 9 kohaselt õigus saada otsetoetusi.

määrusega (EÜ) nr 73/2009 –, saavad 
toetusõigused põhitoetuskava esimesel 
kohaldamisaastal, tingimusel et neil on 
artikli 9 kohaselt õigus saada otsetoetusi.

Or. fr

Muudatusettepanek 958
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Põllumajandustootjad, kes on 2011. 
aastal aktiveerinud vähemalt ühe 
toetusõiguse ühtse otsemaksete kava 
raames või taotlenud ühtse pindalatoetuse
kava kohast toetust – mõlemaid kooskõlas 
määrusega (EÜ) nr 73/2009 – saavad 
toetusõigused põhitoetuskava esimesel 
kohaldamisaastal, tingimusel et neil on 
artikli 9 kohaselt õigus saada otsetoetusi.

2. Põllumajandustootjad, kes on 2011. 
aastal aktiveerinud vähemalt ühe 
toetusõiguse ühtse otsemaksete kava 
raames või kellele ei antud ühtse
otsemaksete kava raames otsetoetusi, ent 
kes said mõnd määruses (EÜ) nr 73/2009
osutatud muud toetust või kellele anti 
ühtse otsemaksete kava alusel 
toetusõigused esimest korda aastal 2012 
või 2013, saavad toetusõigused 
põhitoetuskava esimesel kohaldamisaastal, 
tingimusel et neil on artikli 9 kohaselt 
õigus saada otsetoetusi.

Or. es

Selgitus

Para la asignación de derechos de pago base, además de tener en cuenta a los agricultores 
que activaron al menos un derecho de pago único en 2011, debería considerarse también a 
quienes percibieron ese año pagos directos en virtud del Reglamento (CE) 73/2009 
correspondientes a sectores que aún no se habían integrado en el régimen de pago único, o 
sectores que mantenían un determinado porcentaje acoplado hasta 2012.De forma especial, 
se considera necesaria la inclusión de los beneficiarios de prima por vaca nodriza conforme 
al artículo 111 del Reglamento 73/2009, para garantizar el acceso a los pagos a aquellos 
beneficiarios que por sus particularidades en el acceso a la actividad, pudieran no haber 
participado del régimen de pago único en 2011, por estar esta prima totalmente acoplada. No 
sería justo dejarlos fuera del sistema cuando puede darse el caso de haber pertenecido al 
mismo durante muchos años.Asimismo, se debe considerar en esta primera asignación a los 
nuevos productores que recibieron derechos de la reserva nacional en 2012 o 2013.
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Muudatusettepanek 959
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Põllumajandustootjad, kes on 2011. 
aastal aktiveerinud vähemalt ühe 
toetusõiguse ühtse otsemaksete kava 
raames või taotlenud ühtse pindalatoetuse 
kava kohast toetust – mõlemaid kooskõlas 
määrusega (EÜ) nr 73/2009 – saavad 
toetusõigused põhitoetuskava esimesel 
kohaldamisaastal, tingimusel et neil on 
artikli 9 kohaselt õigus saada otsetoetusi.

2. Põllumajandustootjad, kes on 2011. 
aastal aktiveerinud vähemalt ühe 
toetusõiguse ühtse otsemaksete kava 
raames, taotlenud ühtse pindalatoetuse 
kava kohast toetust või ammlehma 
kasvatamise toetust – kõike kooskõlas 
määrusega (EÜ) nr 73/2009 – või kellele 
anti ühtse otsemaksete kava alusel 
toetusõigusi esimest korda alles 2012. või 
2013. aastal, saavad toetusõigused 
põhitoetuskava esimesel kohaldamisaastal, 
tingimusel et neil on artikli 9 kohaselt 
õigus saada otsetoetusi.

Or. es

Selgitus

Oleks ebaõiglane jätta süsteemist välja ammlehma kasvatamise toetuse saajad, kes on sellesse 
kuulunud võib-olla juba palju aastaid. Samuti tuleks kaasata need põllumajandustootjad, kes 
kasutasid riikliku reservi toetusõigusi esmakordselt 2012. või 2013. aastal.

Muudatusettepanek 960
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Põllumajandustootjad, kes on 2011. 
aastal aktiveerinud vähemalt ühe 
toetusõiguse ühtse otsemaksete kava 
raames või taotlenud ühtse pindalatoetuse 
kava kohast toetust – mõlemaid kooskõlas 
määrusega (EÜ) nr 73/2009 – saavad 

2. Põllumajandustootjad, kes on 2011. 
aastal aktiveerinud vähemalt ühe 
toetusõiguse ühtse otsemaksete kava 
raames, taotlenud ühtse pindalatoetuse 
kava kohast toetust või ammlehma 
kasvatamise toetust – kõike kooskõlas 
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toetusõigused põhitoetuskava esimesel 
kohaldamisaastal, tingimusel et neil on 
artikli 9 kohaselt õigus saada otsetoetusi.

määrusega (EÜ) nr 73/2009 – või kellele 
anti ühtse otsemaksete kava alusel 
toetusõigusi esimest korda alles 2012. või 
2013. aastal, saavad toetusõigused 
põhitoetuskava esimesel kohaldamisaastal, 
tingimusel et neil on artikli 9 kohaselt 
õigus saada otsetoetusi.

Or. es

Selgitus

Debería considerarse también a los que percibieron ese año pagos directos en virtud del 
Reglamento (CE) 73/2009 de sectores que aún no se habían integrado en el régimen de pago 
único, ( sector de los frutos de cáscara en ES) o sectores que mantenían un determinado 
porcentaje acoplado hasta 2012 ( arroz, forrajes desecados y proteaginosas). También a los 
beneficiarios de prima por vaca nodriza para garantizar el acceso a los pagos a aquellos 
beneficiarios que pudieran no haber participado del régimen de pago único en 2011, por 
estar esta prima totalmente acoplada. Asimismo, se debe considerar en esta primera 
asignación a los nuevos productores que recibieron derechos de la reserva nacional en 2012 
ó en 2013.

Muudatusettepanek 961
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Põllumajandustootjad, kes on 2011. 
aastal aktiveerinud vähemalt ühe 
toetusõiguse ühtse otsemaksete kava 
raames või taotlenud ühtse pindalatoetuse 
kava kohast toetust – mõlemaid kooskõlas 
määrusega (EÜ) nr 73/2009 – saavad 
toetusõigused põhitoetuskava esimesel 
kohaldamisaastal, tingimusel et neil on 
artikli 9 kohaselt õigus saada otsetoetusi.

2. Põllumajandustootjad, kes on 2011. 
aastal aktiveerinud vähemalt ühe 
toetusõiguse ühtse otsemaksete kava 
raames, taotlenud ühtse pindalatoetuse 
kava kohast toetust või ammlehma 
kasvatamise toetust – kõike kooskõlas 
määrusega (EÜ) nr 73/2009 – või kellele 
anti ühtse otsemaksete kava alusel 
toetusõigusi esimest korda alles 2012. või 
2013. aastal, saavad toetusõigused 
põhitoetuskava esimesel kohaldamisaastal, 
tingimusel et neil on artikli 9 kohaselt 
õigus saada otsetoetusi.

Or. es
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Muudatusettepanek 962
Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Põllumajandustootjad, kes on 2011. 
aastal aktiveerinud vähemalt ühe 
toetusõiguse ühtse otsemaksete kava 
raames või taotlenud ühtse pindalatoetuse 
kava kohast toetust – mõlemaid kooskõlas 
määrusega (EÜ) nr 73/2009 – saavad 
toetusõigused põhitoetuskava esimesel 
kohaldamisaastal, tingimusel et neil on 
artikli 9 kohaselt õigus saada otsetoetusi.

2. Põllumajandustootjad, kes on 2011. 
aastal aktiveerinud vähemalt ühe 
toetusõiguse ühtse otsemaksete kava 
raames või taotlenud ühtse pindalatoetuse 
kava kohast toetust – mõlemaid kooskõlas 
määrusega (EÜ) nr 73/2009 – või kes on 
esitanud tõendid aktiivse 
põllumajandusliku tootmisega tegelemise 
kohta (mida määratletakse 
põllumajandustoodete tootmise ja 
kasvatamise, sealhulgas saagikoristuse, 
lüpsikarja pidamise, 
põllumajandusloomade aretamise ja 
pidamisena), näiteks ühtse haldus- ja 
kontrollisüsteemi avalduse kujul, saavad 
toetusõigused põhitoetuskava esimesel 
kohaldamisaastal, tingimusel et neil on 
artikli 9 kohaselt õigus saada otsetoetusi.

Or. en

Muudatusettepanek 963
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina lõigust 1 võivad liikmesriigid:
i) otsustada, et kõik 
põllumajanduspiirkonnad ei ole 
toetuskõlblikud;
ii) kohaldada teatavate maakategooriate 
(eelkõige looduslikult vähemtootlike 
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maade) puhul toetuskõlblikele hektaritele 
koefitsenti.

Or. fr

Muudatusettepanek 964
Elisabeth Köstinger

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina esimesest lõigust saavad 
põllumajandustootjad toetusõigused 
põhitoetuskava esimesel kohaldamisaastal, 
tingimusel et neil on artikli 9 kohaselt 
õigus saada otsetoetusi ning et 2011. aastal:

Erandina esimesest lõigust saavad 
põllumajandustootjad toetusõigused 
põhitoetuskava esimesel kohaldamisaastal, 
tingimusel et neil on artikli 9 kohaselt 
õigus saada otsetoetusi ning et 2014. aastal:

Or. de

Muudatusettepanek 965
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina esimesest lõigust saavad
põllumajandustootjad toetusõigused 
põhitoetuskava esimesel kohaldamisaastal, 
tingimusel et neil on artikli 9 kohaselt 
õigus saada otsetoetusi ning et 2011. 
aastal:

Erandina esimesest lõigust võivad 
liikmesriigid otsustada, et 
põllumajandustootjad saavad 
toetusõigused põhitoetuskava esimesel 
kohaldamisaastal, tingimusel et neil on 
artikli 9 kohaselt õigus saada otsetoetusi 
ning et aastatel 2009, 2010 või 2011:

Or. fr

Muudatusettepanek 966
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina esimesest lõigust saavad 
põllumajandustootjad toetusõigused 
põhitoetuskava esimesel kohaldamisaastal, 
tingimusel et neil on artikli 9 kohaselt 
õigus saada otsetoetusi ning et 2011. aastal:

Erandina esimesest lõigust saavad 
põllumajandustootjad toetusõigused 
põhitoetuskava esimesel kohaldamisaastal, 
tingimusel et neil on artikli 9 kohaselt 
õigus saada otsetoetusi ning et vähemalt 
ühel aastal ajavahemikus 2009–2011 
(määrab liikmesriik):

Or. en

Muudatusettepanek 967
Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina esimesest lõigust saavad 
põllumajandustootjad toetusõigused 
põhitoetuskava esimesel kohaldamisaastal, 
tingimusel et neil on artikli 9 kohaselt 
õigus saada otsetoetusi ning et 2011. 
aastal:

Erandina esimesest lõigust saavad 
põllumajandustootjad toetusõigused 
põhitoetuskava esimesel kohaldamisaastal, 
tingimusel et neil on artikli 9 kohaselt 
õigus saada otsetoetusi ning et
ajavahemikus 2009–2011:

Or. en

Muudatusettepanek 968
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Esther de Lange, 
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina esimesest lõigust saavad 
põllumajandustootjad toetusõigused 
põhitoetuskava esimesel kohaldamisaastal, 

Erandina esimesest lõigust saavad 
põllumajandustootjad toetusõigused 
põhitoetuskava esimesel kohaldamisaastal, 
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tingimusel et neil on artikli 9 kohaselt 
õigus saada otsetoetusi ning et 2011. 
aastal:

tingimusel et neil on artikli 9 kohaselt 
õigus saada otsetoetusi ning et aastal 2009, 
2010 või 2011:

Or. en

Muudatusettepanek 969
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina esimesest lõigust saavad 
põllumajandustootjad toetusõigused 
põhitoetuskava esimesel kohaldamisaastal, 
tingimusel et neil on artikli 9 kohaselt 
õigus saada otsetoetusi ning et 2011. 
aastal:

Juhul, kui liikmesriigid on teinud 
esimeses lõigus osutatud otsuse, ja
erandina sellest lõigust saavad 
põllumajandustootjad toetusõigused 
põhitoetuskava esimesel kohaldamisaastal, 
tingimusel et neil on artikli 9 kohaselt 
õigus saada otsetoetusi ning et aastal 2010 
või 2011:

Or. en

Muudatusettepanek 970
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina esimesest lõigust saavad
põllumajandustootjad toetusõigused 
põhitoetuskava esimesel kohaldamisaastal, 
tingimusel et neil on artikli 9 kohaselt 
õigus saada otsetoetusi ning et 2011. aastal:

Kui liikmesriik peab seda asjakohaseks 
ning erandina esimesest lõigust võivad
põllumajandustootjad saada toetusõigused 
põhitoetuskava esimesel kohaldamisaastal, 
tingimusel et neil on artikli 9 kohaselt 
õigus saada otsetoetusi ning et 2011. aastal:

Or. es
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Muudatusettepanek 971
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Seán Kelly, Jim Higgins

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina esimesest lõigust saavad
põllumajandustootjad toetusõigused 
põhitoetuskava esimesel kohaldamisaastal, 
tingimusel et neil on artikli 9 kohaselt 
õigus saada otsetoetusi ning et 2011. aastal:

Kui liikmesriik peab seda asjakohaseks 
ning erandina esimesest lõigust võivad
põllumajandustootjad saada toetusõigused 
põhitoetuskava esimesel kohaldamisaastal, 
tingimusel et neil on artikli 9 kohaselt 
õigus saada otsetoetusi ning et 2011. aastal:

Or. es

Selgitus

Liikmesriikidele tuleb jätta piisavalt paindlikkust, et nad saaksid arvata põhitoetuskava 
toetusesaajate hulka või nende seast välja teatavaid põllumajandustootjaid, näiteks teatavaid 
puu- ja köögiviljakasvatajaid ning viinamarjakasvatajaid, keda praeguse ühtse otsemaksete 
kavaga ei hõlmata.

Muudatusettepanek 972
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina esimesest lõigust saavad
põllumajandustootjad toetusõigused 
põhitoetuskava esimesel kohaldamisaastal, 
tingimusel et neil on artikli 9 kohaselt 
õigus saada otsetoetusi ning et 2011. 
aastal:

Erandina esimesest lõigust võivad 
liikmesriigid otsustada, et 
põllumajandustootjad saavad 
toetusõigused põhitoetuskava esimesel 
kohaldamisaastal, tingimusel et neil on 
artikli 9 kohaselt õigus saada otsetoetusi 
ning et aastal 2011:

Or. fr
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Muudatusettepanek 973
Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina esimesest lõigust saavad
põllumajandustootjad toetusõigused 
põhitoetuskava esimesel kohaldamisaastal, 
tingimusel et neil on artikli 9 kohaselt 
õigus saada otsetoetusi ning et 2011. 
aastal:

Erandina esimesest lõigust võivad 
liikmesriigid otsustada, et 
põllumajandustootjad saavad 
toetusõigused põhitoetuskava esimesel 
kohaldamisaastal, tingimusel et neil on 
artikli 9 kohaselt õigus saada otsetoetusi 
ning et aastal 2011:

Or. fr

Muudatusettepanek 974
Elisabeth Jeggle, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina esimesest lõigust saavad
põllumajandustootjad toetusõigused 
põhitoetuskava esimesel kohaldamisaastal, 
tingimusel et neil on artikli 9 kohaselt 
õigus saada otsetoetusi ning et 2011. aastal:

Erandina esimesest lõigust võivad
põllumajandustootjad saada toetusõigused 
põhitoetuskava esimesel kohaldamisaastal, 
tingimusel et neil on artikli 9 kohaselt 
õigus saada otsetoetusi ning et 2011. aastal:

Or. de

Selgitus

Täpsustatakse, et liikmesriik võib kohaldada põhitoetuskava (vajaduse korral eelkõige 
viinamarjaistanduste puhul), aga ta ei ole selleks mingil juhul kohustatud. Eesmärk on 
võimaldada liikmesriikidel suunata rahalised vahendid ümber viinamarjakasvatamiseks ja 
viinamarjaistanduste harimiseks mõeldud eraldiseisvatesse toetusprogrammidesse.

Muudatusettepanek 975
James Nicholson, Diane Dodds
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina esimesest lõigust saavad 
põllumajandustootjad toetusõigused
põhitoetuskava esimesel kohaldamisaastal, 
tingimusel et neil on artikli 9 kohaselt 
õigus saada otsetoetusi ning et 2011. aastal:

Erandina esimesest lõigust saavad 
põllumajandustootjad toetusõigused ühtse 
otsemaksete kava esimesel 
kohaldamisaastal, tingimusel et neil on 
artikli 9 kohaselt õigus saada otsetoetusi 
ning et 2011. aastal:

Or. en

Muudatusettepanek 976
James Nicholson, Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) nad ei aktiveerinud ühtse otsemaksete 
kava alusel mitte ühtegi toetusõigust, kuid
kasvatasid üksnes puu- ja köögivilja ja/või 
harisid üksnes viinamarjaistandusi;

a) nad ei aktiveerinud ühtse otsemaksete 
kava alusel mitte ühtegi toetusõigust, kuid 
kasvatasid üksnes puu- ja köögivilja ja/või 
harisid üksnes viinamarjaistandusi; nad 
tegelesid põllumajandustoodete tootmise 
ja kasvatamisega, sealhulgas 
saagikoristuse, lüpsikarja pidamise, 
põllumajandusloomade aretamise ja 
pidamisega;

Or. en

Muudatusettepanek 977
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) nad ei aktiveerinud ühtse otsemaksete a) nad ei aktiveerinud ühtse otsemaksete 
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kava alusel mitte ühtegi toetusõigust, kuid 
kasvatasid üksnes puu- ja köögivilja ja/või 
harisid üksnes viinamarjaistandusi;

kava alusel mitte ühtegi toetusõigust, kuid 
kasvatasid üksnes puu- ja köögivilja ja/või 
harisid üksnes viinamarjaistandusi ja/või 
omasid põllumajanduslikku või 
loomakasvatusettevõtet, millel on õigus 
saada määruse (EÜ) nr 1782/2003 või 
määruse (EÜ) nr 73/2009 alusel
tootmisega seotud toetust pärast seda, kui 
liikmesriigi poolt vastavalt määruse (EÜ) 
nr 73/2009 artiklile 63 määratud 
ajavahemik tootmisega seotud toetuste 
integreerimiseks ühtsesse otsemaksete 
kavasse on lõppenud, ja/või kasvatasid 
lihatootmise eesmärgil hobuseid;

Or. es

Selgitus

Määruse ettepanekus on sätestatud, et põhitoetusõiguste saamiseks peavad 
põllumajandustootjad olema 2011. aastal aktiveerinud vähemalt ühe toetusõiguse ühtse 
otsemaksete kava raames või taotlenud ühtse pindalatoetuse kava raames toetusi. 
Sellegipoolest tundub, et põhitoetuskava eeskirjade kohaldamisel tuleks teha erand ning 
toetusõigusi tuleks anda ka nendele sektoritele, kes ei kuulu 2012. aastal süsteemi (samuti ka 
teatavatel muudel juhtudel), sest muidu kaotaksid teatavad põllumajandustootjad oma 
põhitoetusõigused.

Muudatusettepanek 978
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 21 – lõige 2 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) nad ei aktiveerinud ühtse otsemaksete 
kava alusel mitte ühtegi toetusõigust, kuid 
kasvatasid üksnes puu- ja köögivilja ja/või 
harisid üksnes viinamarjaistandusi;

a) nad ei aktiveerinud ühtse otsemaksete 
kava alusel mitte ühtegi toetusõigust, kuid 
kasvatasid üksnes puu- ja köögivilja ja/või 
harisid üksnes viinamarjaistandusi ja/või 
lühikese raieringiga papliistandikke, 
kastanisalusid, kasvatasid kartuleid, 
pidasid puukooli ja/või kasvatasid tooteid 
teisaldatavates kasvuhoonetes;
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Or. it

Muudatusettepanek 979
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) nad ei aktiveerinud ühtse otsemaksete 
kava alusel mitte ühtegi toetusõigust, kuid 
kasvatasid üksnes puu- ja köögivilja ja/või 
harisid üksnes viinamarjaistandusi;

a) nad ei aktiveerinud ühtse otsemaksete 
kava alusel mitte ühtegi toetusõigust, kuid 
kasvatasid puu- ja köögivilja, seemne- või 
söögikartulit ja dekoratiivkultuure ja/või 
harisid üksnes viinamarjaistandusi;

Or. en

Muudatusettepanek 980
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) nad ei aktiveerinud ühtse otsemaksete 
kava alusel mitte ühtegi toetusõigust, kuid
kasvatasid üksnes puu- ja köögivilja ja/või 
harisid üksnes viinamarjaistandusi;

a) nad ei aktiveerinud ühtse otsemaksete 
kava alusel mitte ühtegi toetusõigust ja
kasvatasid puu- ja köögivilja, söögikartulit
ja/või harisid viinamarjaistandusi;

Or. en

Muudatusettepanek 981
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 – lõik 2 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) nad ei aktiveerinud ühtse otsemaksete 
kava alusel mitte ühtegi toetusõigust, kuid 
kasvatasid üksnes puu- ja köögivilja ja/või 
harisid üksnes viinamarjaistandusi;

a) nad ei aktiveerinud ühtse otsemaksete 
kava alusel mitte ühtegi toetusõigust, kuid 
kasvatasid puu- ja köögivilja ja kartulit
ja/või harisid viinamarjaistandusi või 
oliivisalusid;

Or. es

Selgitus

Ainult neid kultuure kasvatavate tootjate tuvastamine on praktiliselt võimatu. Lisaks tekitaks 
see olukorra, mis on võrreldav segatüüpi põllumajandusettevõtetega.

Muudatusettepanek 982
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) nad ei aktiveerinud ühtse otsemaksete 
kava alusel mitte ühtegi toetusõigust, kuid 
kasvatasid üksnes puu- ja köögivilja ja/või 
harisid üksnes viinamarjaistandusi;

a) nad ei aktiveerinud ühtse otsemaksete 
kava alusel mitte ühtegi toetusõigust, kuid 
kasvatasid üksnes puu- ja köögivilja ja/või 
harisid üksnes viinamarjaistandusi ja/või 
püsirohumaad;

Or. de

Muudatusettepanek 983
James Nicholson, Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) nad ei aktiveerinud ühtse otsemaksete 
kava alusel mitte ühtegi toetusõigust, kuid 
kasvatasid üksnes puu- ja köögivilja ja/või 
harisid üksnes viinamarjaistandusi;

a) nad ei aktiveerinud olemasoleva ühtse 
otsemaksete kava alusel mitte ühtegi 
toetusõigust, kuid kasvatasid üksnes puu-
ja köögivilja ja/või harisid üksnes 
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viinamarjaistandusi;

Or. en

Muudatusettepanek 984
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 – lõik 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) nad rentisid või omandasid 
põllumajandusmaa, mille kohta 
põllumajandustootja soovib saada 
toetusõigust, hiljemalt 31. detsembril 2011 
ning nad suudavad seda ka tõestada.

Or. fr

Muudatusettepanek 985
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Kent 
Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad otsustada, et 
toetusõigused antakse ainult nendele 
põllumajandustootjatele, kes tegelesid 
2011. aastal põllumajandustoodete 
tootmise ja kasvatamisega, sh 
saagikoristuse, lüpsikarja pidamise, 
põllumajandusloomade aretamise või 
pidamisega.

Or. en

Selgitus

Selle sättega peaks olema võimalik lahendada otsetoetust nõudvate maaomanike küsimus. See 
annab liikmesriikidele võimaluse anda toetusõigusi ainult nendele, kes tegelesid 2011. aastal 
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põllumajandustoodete tootmise ja kasvatamisega.

Muudatusettepanek 986
Mairead McGuinness, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Välja arvatud vääramatu jõu või erandlike 
asjaolude korral, võrdub 
põllumajandustootjale jaotatud 
toetusõiguste arv toetuskõlblike hektarite 
arvuga artikli 25 lõike 2 tähenduses, mille 
ta deklareerib 2014. aastaks vastavalt 
artikli 26 lõikele 1. 

Välja arvatud vääramatu jõu või erandlike 
asjaolude korral, võrdub 
põllumajandustootjale jaotatud 
toetusõiguste arv toetuskõlblike hektarite 
arvuga artikli 25 lõike 2 tähenduses, mille 
ta deklareerib 2014. aastaks vastavalt 
artikli 26 lõikele 1. Sellegipoolest võivad 
liikmesriigid piirduda 
põllumajandustootjatele toetusõiguste 
jaotamisel selle toetuskõlblike hektarite 
arvuga (määruse (EÜ) nr 73/2009 artikli 
34 lõike 2 tähenduses), mis 
põllumajandustootja deklareeris 
baasaastal – aastal 2009, 2010 või 2011 
(määrab liikmesriik) – või aastal 2014, 
olenevalt sellest, milline neist on väiksem.

Or. en

Muudatusettepanek 987
Brian Simpson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Välja arvatud vääramatu jõu või 
erandlike asjaolude korral, võrdub 
põllumajandustootjale jaotatud 
toetusõiguste arv toetuskõlblike hektarite 
arvuga artikli 25 lõike 2 tähenduses, mille 
ta deklareerib 2014. aastaks vastavalt 
artikli 26 lõikele 1. 

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 988
Liam Aylward, Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Välja arvatud vääramatu jõu või 
erandlike asjaolude korral, võrdub 
põllumajandustootjale jaotatud 
toetusõiguste arv toetuskõlblike hektarite 
arvuga artikli 25 lõike 2 tähenduses, mille 
ta deklareerib 2014. aastaks vastavalt 
artikli 26 lõikele 1. 

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 989
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Välja arvatud vääramatu jõu või erandlike 
asjaolude korral, võrdub
põllumajandustootjale jaotatud
toetusõiguste arv toetuskõlblike hektarite 
arvuga artikli 25 lõike 2 tähenduses, mille 
ta deklareerib 2014. aastaks vastavalt 
artikli 26 lõikele 1. 

Välja arvatud vääramatu jõu või erandlike 
asjaolude korral, võrdub toetuskõlblike
toetusõiguste arv artikli 25 lõike 2 
tähenduses nende hektarite arvuga, mis 
kuulusid põllumajandustootjale 
liikmesriigi määratud baasaastal, 
kusjuures see aasta peab eelnema ÜPP 
reformi ettepaneku esitamisele.

Or. es

Muudatusettepanek 990
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Välja arvatud vääramatu jõu või erandlike 
asjaolude korral, võrdub 
põllumajandustootjale jaotatud 
toetusõiguste arv toetuskõlblike hektarite 
arvuga artikli 25 lõike 2 tähenduses, mille 
ta deklareerib 2014. aastaks vastavalt 
artikli 26 lõikele 1.

Välja arvatud vääramatu jõu või erandlike 
asjaolude korral, võrdub 
põllumajandustootjale jaotatud 
toetusõiguste arv toetuskõlblike hektarite 
arvuga artikli 25 lõike 2 tähenduses, mille 
ta deklareerib 2014. aastaks vastavalt 
artikli 26 lõikele 1, kusjuures 
ülemmääraks on ajavahemikus 2009–
2011 kasutatud toetusõiguste keskmine 
arv.

Or. es

Muudatusettepanek 991
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Välja arvatud vääramatu jõu või erandlike 
asjaolude korral, võrdub 
põllumajandustootjale jaotatud 
toetusõiguste arv toetuskõlblike hektarite 
arvuga artikli 25 lõike 2 tähenduses, mille 
ta deklareerib 2014. aastaks vastavalt 
artikli 26 lõikele 1.

Välja arvatud vääramatu jõu või erandlike 
asjaolude korral, võrdub 
põllumajandustootjale jaotatud 
toetusõiguste arv toetuskõlblike hektarite 
arvuga artikli 25 lõike 2 tähenduses või 
liikmesriigi poolt objektiivselt ja 
mittediskrimineerival viisil kindlaks 
määratud proportsionaalse osaga nendest 
toetuskõlblikest hektaritest, mille ta 
deklareerib 2014. aastaks vastavalt artikli 
26 lõikele 1.

Or. fr

Muudatusettepanek 992
Michel Dantin
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Välja arvatud vääramatu jõu või erandlike 
asjaolude korral, võrdub 
põllumajandustootjale jaotatud 
toetusõiguste arv toetuskõlblike hektarite 
arvuga artikli 25 lõike 2 tähenduses, mille 
ta deklareerib 2014. aastaks vastavalt 
artikli 26 lõikele 1.

Ilma et see piiraks lõike 2 teise lõigu 
punkti b kohaldamist ning välja arvatud 
vääramatu jõu või erandlike asjaolude 
korral, võrdub põllumajandustootjale 
jaotatud toetusõiguste arv toetuskõlblike 
hektarite arvuga artikli 25 lõike 2 
tähenduses, mille ta deklareerib 2014. 
aastaks vastavalt artikli 26 lõikele 1.

Or. fr

Muudatusettepanek 993
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eelmises lõigus sätestatust olenemata võib 
liikmesriik piirata 
põllumajandustootjatele toetusõiguste 
andmise aluseks kasutatavate 
toetuskõlblike hektarite arvu, et mitte 
ületada asjaomasel aastal või 
ajavahemikku 2009–2011 jääval 
baasperioodil deklareeritud arvu.

Or. es

Selgitus

Deklareeritud toetuskõlblike hektarite arv võib 2014. aastal järsult tõusta, kuid see tooks 
endaga kaasa hektari kohta antava toetuse keskmise suuruse märkimisväärse vähenemise. 
Seetõttu tuleb kehtestada ülemmäär, kui palju hektareid võib toetusõiguste esmasel andmisel 
aluseks võtta.

Muudatusettepanek 994
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
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Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eelmises lõigus sätestatust olenemata võib 
liikmesriik piirata 
põllumajandustootjatele toetusõiguste 
andmise aluseks kasutatavate 
toetuskõlblike hektarite arvu, et mitte 
ületada asjaomasel aastal või 
ajavahemikku 2009–2011 jääval 
baasperioodil deklareeritud arvu.

Or. es

Selgitus

Otsetoetuste andmisel arvesse võetavate hektarite arvu tuleb piirata sarnasel tasemel nagu 
see, mida kasutatakse liikmesriikidevahelise taseme ühtlustamisel.

Muudatusettepanek 995
Sylvie Goulard, Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina lõike 2 punktist a võivad 
liikmesriigid, kes on otsustanud seoses 
ühtse otsemaksete kava ja 
viinamarjakasvatajate toetamisega 
määruse (EL) nr [...] kohaselt 
viinamarjakasvatajatele suunatud 
toetusprogramme aastast 2015 mitte 
vähendada, et suurendada otsetoetuste 
riiklikke ülemmäärasid, võivad otsustada 
arvata viinamarjakasvatuse 
põhitoetuskava alusel toetust saavate 
toetuskõlblike valdkondade seast välja. 

Or. en
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Muudatusettepanek 996
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 21 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Erandina lõike 2 esimesest lõigust 
antakse 2012. ja 2013. aastal 
põllumajanduses tegevust alustanud 
põllumajandustootjatele toetusõigused 
põhitoetuskava esimesel 
kohaldamisaastal, tingimusel et neil on 
artikli 9 kohaselt õigus saada otsetoetusi, 
nad ei anna toetusõigusi viie aasta jooksul 
mitte kellelegi üle, nad kohustuvad 
asjaomaseid toetusõigusi igal aastal 
kasutama ning nad ei anna toetustaotluse 
aluseks olnud maad ja toetusõigusi 
rendile.

Or. it

Muudatusettepanek 997
Giovanni La Via

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Erandina lõike 2 esimesest lõigust 
antakse 2012. ja 2013. aastal 
põllumajanduses tegevust alustanud 
põllumajandustootjatele toetusõigused 
põhitoetuskava esimesel 
kohaldamisaastal, tingimusel et neil on 
artikli 9 kohaselt õigus saada otsetoetusi, 
nad ei anna toetusõigusi viie aasta jooksul 
mitte kellelegi üle, nad kohustuvad 
asjaomaseid toetusõigusi igal aastal 
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kasutama ning nad ei anna toetustaotluse 
aluseks olnud maad ja toetusõigusi 
rendile.

Or. it

Selgitus

Komisjoni ettepanekus ei hõlmata uusi, sh noori põllumajandustootjaid, kes alustavad 
põllumajandustegevust aastatel 2012 ja 2013. Seega tuleks lisada säte ka sellistele 
põllumajandustootjatele antavate toetusõiguste kohta, kehtestades neile siiski karmid nõuded, 
et vältida spekuleerimist.

Muudatusettepanek 998
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Aastal 2013 eritoetusõigusi omavatele 
põllumajandustootjatele antakse 2014. 
aastal eriõigused, mille ühikuväärtust 
vähendatakse igal aastal vastavalt 
pindalatoetuste ühtlustamisel 
kasutatavale protsendimäärale. 
Põllumajandustootja aktiveerib need 
eriõigused erimenetluse kaudu.

Or. fr

Muudatusettepanek 999
Liam Aylward, Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui põllumajanduslik majapidamine 
või selle osa müüakse või renditakse, 
võivad lõikele 2 vastavad füüsilised või 
juriidilised isikud enne 15. maid 2014 

välja jäetud
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sõlmitud lepingu alusel anda lõikes 1 
osutatud toetusõiguste saamise õiguse üle 
üksnes ühele põllumajandustootjale, 
tingimusel et viimane vastab artiklis 9 
sätestatud tingimustele.

Or. en

Selgitus

Et ennetada tulevikus baasaasta määramisest tingitud võimalikku maadega spekuleerimist, 
soovitatakse artikli 21 lõike 2 viimasesse lausesse lisada täiendav klausel, mille kohaselt 
võivad liikmesriigid piirata 2014. aastal eraldatavaid toetusõigusi varasemal baasaastal 
(2009, 2010 või 2011, sõltuvalt sellest, milline neist on väiksem) deklareeritud toetuskõlblike 
hektarite arvuga.

Muudatusettepanek 1000
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui põllumajanduslik majapidamine 
või selle osa müüakse või renditakse, 
võivad lõikele 2 vastavad füüsilised või 
juriidilised isikud enne 15. maid 2014 
sõlmitud lepingu alusel anda lõikes 1 
osutatud toetusõiguste saamise õiguse üle 
üksnes ühele põllumajandustootjale, 
tingimusel et viimane vastab artiklis 9 
sätestatud tingimustele.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 1001
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui põllumajanduslik majapidamine 
või selle osa müüakse või renditakse, 
võivad lõikele 2 vastavad füüsilised või 
juriidilised isikud enne 15. maid 2014 
sõlmitud lepingu alusel anda lõikes 1 
osutatud toetusõiguste saamise õiguse üle 
üksnes ühele põllumajandustootjale, 
tingimusel et viimane vastab artiklis 9 
sätestatud tingimustele.

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 1002
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui põllumajanduslik majapidamine
või selle osa müüakse või renditakse, 
võivad lõikele 2 vastavad füüsilised või 
juriidilised isikud enne 15. maid 2014 
sõlmitud lepingu alusel anda lõikes 1 
osutatud toetusõiguste saamise õiguse üle
üksnes ühele põllumajandustootjale, 
tingimusel et viimane vastab artiklis 9 
sätestatud tingimustele.

3. Kui põllumajandusliku majapidamise
või selle osa omandiõigused müüakse, 
antakse üle, päritakse või renditakse, 
võivad lõikele 2 vastavad
põllumajandustootjad enne 15. maid 2014 
sõlmitud lepingu alusel anda lõikes 1 
osutatud toetusõiguste saamise õiguse üle
põllumajandustootjatele, kes võtavad üle 
asjaomase põllumajandusliku 
majapidamise või osa sellest, tingimusel et
nad vastavad artiklis 9 sätestatud 
tingimustele.

Or. es

Selgitus

Nõuetekohaselt tuleb arvesse võtta ka neid juhtumeid, kus omandiõigused antakse üle muul 
viisil kui majapidamise mitmeks osaks jagamise või selle rentimise kaudu.
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Muudatusettepanek 1003
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui põllumajanduslik majapidamine või 
selle osa müüakse või renditakse, võivad 
lõikele 2 vastavad füüsilised või juriidilised 
isikud enne 15. maid 2014 sõlmitud 
lepingu alusel anda lõikes 1 osutatud 
toetusõiguste saamise õiguse üle üksnes
ühele põllumajandustootjale, tingimusel et
viimane vastab artiklis 9 sätestatud
tingimustele.

3. Kui põllumajanduslik majapidamine või 
selle osa antakse üle, sh müüakse, 
renditakse või päritakse, võivad lõikele 2 
vastavad füüsilised või juriidilised isikud 
enne 15. maid 2014 sõlmitud lepingu alusel 
anda lõikes 1 osutatud toetusõiguste 
saamise õiguse üle ühele või mitmele
põllumajandustootjale, tingimusel et 
artiklis 9 sätestatud tingimused on 
täidetud.

Or. en

Muudatusettepanek 1004
George Lyon, Phil Bennion

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui põllumajanduslik majapidamine või 
selle osa müüakse või renditakse, võivad 
lõikele 2 vastavad füüsilised või 
juriidilised isikud enne 15. maid 2014 
sõlmitud lepingu alusel anda lõikes 1 
osutatud toetusõiguste saamise õiguse üle
üksnes ühele põllumajandustootjale, 
tingimusel et viimane vastab artiklis 9 
sätestatud tingimustele.

3. Kui põllumajanduslik majapidamine või 
selle osa müüakse, jaotatakse, liidetakse
või renditakse, võivad lõikele 2 vastavad
põllumajandustootjad enne 15. maid 2014 
sõlmitud lepingu alusel anda lõikes 1 
osutatud toetusõiguste saamise õiguse üle 
ühele või mitmele põllumajandustootjale,
kes võtavad üle asjaomase 
põllumajandusliku majapidamise või osa 
sellest, tingimusel et artiklis 9 sätestatud
tingimused on täidetud.

Or. en
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Muudatusettepanek 1005
Brian Simpson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui põllumajanduslik majapidamine või 
selle osa müüakse või renditakse, võivad 
lõikele 2 vastavad füüsilised või juriidilised 
isikud enne 15. maid 2014 sõlmitud 
lepingu alusel anda lõikes 1 osutatud 
toetusõiguste saamise õiguse üle üksnes
ühele põllumajandustootjale, tingimusel et
viimane vastab artiklis 9 sätestatud
tingimustele.

3. Kui põllumajanduslik majapidamine või 
selle osa müüakse, jaotatakse, liidetakse
või renditakse, võivad lõikele 2 vastavad 
füüsilised või juriidilised isikud enne 15. 
maid 2014 sõlmitud lepingu alusel anda 
lõikes 1 osutatud toetusõiguste saamise 
õiguse üle ühele või mitmele
põllumajandustootjale, tingimusel et 
artiklis 9 sätestatud tingimused on 
täidetud.

Or. en

Muudatusettepanek 1006
James Nicholson, Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui põllumajanduslik majapidamine või 
selle osa müüakse või renditakse, võivad 
lõikele 2 vastavad füüsilised või juriidilised 
isikud enne 15. maid 2014 sõlmitud 
lepingu alusel anda lõikes 1 osutatud 
toetusõiguste saamise õiguse üle üksnes 
ühele põllumajandustootjale, tingimusel et 
viimane vastab artiklis 9 sätestatud 
tingimustele.

3. Kui põllumajanduslik majapidamine või 
selle osa müüakse või renditakse, võivad 
lõikele 2 vastavad füüsilised või juriidilised 
isikud enne 15. maid 2014 sõlmitud 
lepingu alusel anda lõikes 1 osutatud 
toetusõiguste saamise õiguse tervenisti või 
osaliselt üle majapidamise üle võtnud
põllumajandustootjale, tingimusel et 
viimane vastab artiklis 9 sätestatud 
tingimustele.

Or. en

Muudatusettepanek 1007
James Nicholson, Diane Dodds
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui põllumajanduslik majapidamine või 
selle osa müüakse või renditakse, võivad 
lõikele 2 vastavad füüsilised või juriidilised 
isikud enne 15. maid 2014 sõlmitud 
lepingu alusel anda lõikes 1 osutatud 
toetusõiguste saamise õiguse üle üksnes
ühele põllumajandustootjale, tingimusel et
viimane vastab artiklis 9 sätestatud
tingimustele.

3. Kui põllumajanduslik majapidamine või 
selle osa müüakse või renditakse, võivad 
lõikele 2 vastavad füüsilised või juriidilised 
isikud enne 15. maid 2014 sõlmitud 
lepingu alusel anda lõikes 1 osutatud 
toetusõiguste saamise õiguse üle ühele või 
mitmele põllumajandustootjale, tingimusel 
et artiklis 9 sätestatud tingimused on 
täidetud.

Or. en

Muudatusettepanek 1008
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui põllumajanduslik majapidamine või 
selle osa müüakse või renditakse, võivad
lõikele 2 vastavad füüsilised või juriidilised 
isikud enne 15. maid 2014 sõlmitud 
lepingu alusel anda lõikes 1 osutatud 
toetusõiguste saamise õiguse üle üksnes 
ühele põllumajandustootjale, tingimusel et 
viimane vastab artiklis 9 sätestatud 
tingimustele.

3. Kui põllumajanduslik majapidamine või 
selle osa müüakse või renditakse, peaksid
lõikele 2 vastavad füüsilised või juriidilised 
isikud andma lõikes 1 osutatud 
toetusõiguste saamise õiguse enne 15. 
maid 2014 sõlmitud lepingu alusel üle 
üksnes ühele põllumajandustootjale, 
tingimusel et viimane vastab artiklis 9 
sätestatud tingimustele.

Or. bg

Muudatusettepanek 1009
James Nicholson, Richard Ashworth

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 3 – lõik 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid või nende piirkonnad, kes 
on kehtestanud määruse (EÜ) nr 
1782/2003 artikli 59 kohaselt ühtse 
otsemaksete kava, võivad otsustada, et 
2014. aastal võib aktiveerida nii palju 
toetusõigusi, kui palju neid on 31. 
detsembri 2013. aasta seisuga.

Or. en

Muudatusettepanek 1010
James Nicholson, Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 3 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandustootjad võivad ise 
otsustada, kui palju toetuskõlblikke 
hektareid nad soovivad toetusõiguste 
kindlaksmääramisel kasutada.

Or. en

Selgitus

Tuleks täpsustada, et põllumajandustootjad võivad ise otsustada, kui suurt osa oma maast 
nad soovivad toetusõiguste kindlaksmääramisel kasutada.

Muudatusettepanek 1011
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 3 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eelmises lõigus sätestatust olenemata 
võivad liikmesriigid ja piirkondlikud 
asutused piirata objektiivsete 
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kriteeriumide alusel ning kooskõlas 
käesoleva määruse artikliga 20 
toetusõiguste esialgse jaotamise aluseks 
võetavate hektarite arvu, kui selles 
liikmesriigis või piirkonnas on vastavalt 
artikli 26 lõikele 1 deklareeritud 
toetuskõlblike hektarite arv üle 20% 
suurem praeguse toetussüsteemi raames 
ajavahemikul 2009–2011 deklareeritud 
keskmisest hektarite arvust.
See piirang kehtib eeskätt uutele 
põhitoetuskava alusel toetusesaajatele, 
välja arvatud toetuskavaga liitunud 
noored põllumajandustootjad ning need 
põllumajandustootjad, kelle nimetatud 
ajavahemikul deklareeritud hektarite arv 
ületab osutatud määra.

Or. es

Selgitus

Poner límite a las hectareas de nueva asignación de derechos de pago y favorecer la 
correspondencia entre las hectareas pitencialmente elgibles utilizadas para el cálculo de la 
ayuda media por pais a efectos de una redistribución de recursos entre EEMM/regiones y de 
las hectareas o superficie sobre la que se va a efectuar la primera asignación de derechos de 
pago base. De lo contrario, en especial para el caso de los paises que vienen del régimen 
histórico, hay alto riesgo de que crezca el número de hectareas admisibles a declarar en 
2014 y de que se produzca una importante reducción del nivel medio de ayuda por hectarea.

Muudatusettepanek 1012
Liam Aylward, Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Sellegipoolest võivad liikmesriigid 
piirduda põllumajandustootjatele 
toetusõiguste jagamisel selle 
toetuskõlblike hektarite arvuga (määruse 
(EÜ) nr 73/2009 artikli 34 lõike 2 
tähenduses), mis põllumajandustootja 
deklareeris baasaastal – aastatel 2009, 
2010 või 2011 (määrab liikmesriik) – või 
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aastal 2014, olenevalt sellest, milline neist 
on väiksem.

Or. en

Selgitus

Et ennetada tulevikus baasaasta määramisest tingitud võimalikku maadega spekuleerimist, 
soovitatakse artikli 21 lõike 2 viimasesse lausesse lisada täiendav klausel, mille kohaselt 
võivad liikmesriigid piirata 2014. aastal eraldatavaid toetusõigusi varasemal baasaastal 
(2009, 2010 või 2011, sõltuvalt sellest, milline neist on väiksem) deklareeritud toetuskõlblike 
hektarite arvuga.

Muudatusettepanek 1013
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui põllumajanduslik majapidamine 
jaotatakse, võivad lõikele 2 vastavad 
füüsilised või juriidilised isikud enne 15. 
maid 2014 sõlmitud lepingu alusel anda 
lõikes 1 osutatud toetusõiguste saamise 
õiguse tervenisti või osaliselt üle 
jagunemise tulemusel tekkinud 
majapidamisi haldavatele 
põllumajandustootjatele. 

Or. en

Muudatusettepanek 1014
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Erandina lõikest 2 antakse nendele 
põllumajandustootjatele, kes kasvatavad 
veiseid, toodavad piima või kasvatavad 
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lambaid või kitsi ning kellel ei ole 
põhitoetuskava rakendamise esimesel 
aastal piisavalt toetuskõlblikke hektareid, 
eritoetusõigused, mille suurus on 
proportsionaalne nende 2011. aasta 
põllumajandustegevusega, kuid ühe 
toetusõiguse väärtus ei tohi ületada 5000 
eurot.

Or. es

Selgitus

Erand tuleks teha teatavate põllumajandusliikide puhul, mida ei saa määratleda hektarite 
arvul põhinevate mudelite abil, kuid mis kindlasti mitmekesistavad tootmisviise ja on nende 
jaoks äärmiselt vajalikud.

Muudatusettepanek 1015
James Nicholson, Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriik võib otsustada määrata 
kooskõlas artikli 25 lõikega 2 kindlaks 
põllumajandusliku majapidamise 
toetuskõlbliku põllumajandusmaa 
miinimumsuuruse, mille kohta võib 
taotleda toetusõiguste kehtestamist. 
Miinimusuurus ei ületa siiski künniseid, 
mis on kehtestatud artikli 10 lõike 1 
esimese lõigu punkti b alusel (koostoimes 
selle lõike teise lõiguga).

Or. en

Selgitus

Vaja on lisada säte, mis võimaldaks vältida toetusõiguste andmist sellistele majapidamistele, 
mis on toetuse saamiseks lubatud miinimumsuurusest väiksemad.
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Muudatusettepanek 1016
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui põllumajanduslik majapidamine 
jaotatakse, võivad lõikele 2 vastavad 
füüsilised või juriidilised isikud enne 15. 
maid 2014 sõlmitud lepingu alusel anda 
lõikes 1 osutatud toetusõiguste saamise 
õiguse tervenisti või osaliselt üle 
jagunemise tulemusel tekkinud 
majapidamisi haldavatele 
põllumajandustootjatele. 

Or. en

Muudatusettepanek 1017
Peter Jahr, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid võivad otsustada mitte 
kohaldada artikli 21 lõike 2 ning artikli 21 
lõike 3 esimest ja teist lõiku.

Or. de

Muudatusettepanek 1018
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Liikmesriik võib otsustada määrata 
kooskõlas artikli 25 lõikega 2 kindlaks 
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põllumajandusliku majapidamise 
toetuskõlbliku põllumajandusmaa 
miinimumsuuruse, mille kohta võib 
taotleda toetusõiguste kehtestamist. 
Miinimusuurus ei ületa siiski künniseid, 
mis on kehtestatud artikli 10 lõike 1 
esimese lõigu punkti b alusel (koostoimes 
selle lõike teise lõiguga).

Or. en

Muudatusettepanek 1019
Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 21 a
Toetusõiguste andmine uutele 

põllumajandusettevõtjatele
Liikmesriik või piirkond võib objektiivsete 
kriteeriumide põhjal ning tagades, et 
põllumajandustootjaid koheldakse 
võrdselt ning turgu ja konkurentsi ei 
moonutata, anda oma riikliku ülemmäära 
väärtuse piires toetusõigusi sellistele 
põllumajandustootjatele, kes alustavad 
põllumajanduslikku tegevust pärast 
artiklis 21 osutatud toetusõiguste esialgset 
jaotamist. Nii antud toetusõiguste väärtus 
määratakse toetusõiguste jaotamise aastal 
riiklikul või piirkondlikul tasandil 
jaotatud toetusõiguste keskmise väärtuse 
põhjal.

Or. en

Muudatusettepanek 1020
Michel Dantin
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Toetusõiguste ühikuväärtuse 
arvutamiseks igal asjaomasel aastal 
jagatakse artiklite 19 või 20 kohaselt 
kehtestatud riiklik või piirkondlik 
ülemmäär, mille suhtes on kohaldatud 
artikli 23 lõikega 1 ettenähtud lineaarset 
vähendamist, artikli 21 lõike 2 kohaselt 
2014. aastaks riiklikul või piirkondlikul 
tasandil jaotatud toetusõiguste arvuga.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 1021
Sandra Kalniete, Krišjānis Kariņš, Roberts Zīle, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Toetusõiguste ühikuväärtuse 
arvutamiseks igal asjaomasel aastal 
jagatakse artiklite 19 või 20 kohaselt
kehtestatud riiklik või piirkondlik 
ülemmäär, mille suhtes on kohaldatud 
artikli 23 lõikega 1 ettenähtud lineaarset 
vähendamist, artikli 21 lõike 2 kohaselt 
2014. aastaks riiklikul või piirkondlikul 
tasandil jaotatud toetusõiguste arvuga.

1. Toetusõiguste ühikuväärtuse 
arvutamiseks igal asjaomasel aastal 
jagatakse kooskõlas artiklitega 19 või 20 
kehtestatud riiklik või piirkondlik 
ülemmäär, mille suhtes on kohaldatud 
artikli 23 lõikega 1 ettenähtud lineaarset 
vähendamist, riiklikul või piirkondlikul 
tasandil taotletavate põhitoetuskava
toetusõiguste, sealhulgas riiklikust või 
piirkondlikust reservist vastavalt artiklile 
23 jaotatavate toetuseõiguste arvuga.
Toetusõiguste arvu väljendatakse 
hektarites.

Or. en

Muudatusettepanek 1022
Juozas Imbrasas
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Toetusõiguste ühikuväärtuse 
arvutamiseks igal asjaomasel aastal 
jagatakse artiklite 19 või 20 kohaselt
kehtestatud riiklik või piirkondlik 
ülemmäär, mille suhtes on kohaldatud 
artikli 23 lõikega 1 ettenähtud lineaarset 
vähendamist, artikli 21 lõike 2 kohaselt 
2014. aastaks riiklikul või piirkondlikul 
tasandil jaotatud toetusõiguste arvuga.

1. Toetusõiguste ühikuväärtuse 
arvutamiseks igal asjaomasel aastal 
jagatakse kooskõlas artiklitega 19 või 20 
kehtestatud riiklik või piirkondlik 
ülemmäär, mille suhtes on kohaldatud 
artikli 23 lõikega 1 ettenähtud lineaarset 
vähendamist, riiklikul või piirkondlikul 
tasandil taotletavate põhitoetuskava
toetusõiguste, sealhulgas riiklikust või 
piirkondlikust reservist vastavalt artiklile 
23 jaotatavate toetuseõiguste arvuga.
Toetusõiguste arvu väljendatakse 
hektarites.

Or. en

Muudatusettepanek 1023
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Toetusõiguste ühikuväärtuse 
arvutamiseks igal asjaomasel aastal 
jagatakse artiklite 19 või 20 kohaselt
kehtestatud riiklik või piirkondlik 
ülemmäär, mille suhtes on kohaldatud 
artikli 23 lõikega 1 ettenähtud lineaarset 
vähendamist, artikli 21 lõike 2 kohaselt 
2014. aastaks riiklikul või piirkondlikul 
tasandil jaotatud toetusõiguste arvuga.

1. Toetusõiguste ühikuväärtuse 
arvutamiseks igal asjaomasel aastal 
jagatakse kooskõlas artiklitega 19 või 20 
kehtestatud riiklik või piirkondlik 
ülemmäär, mille suhtes on kohaldatud 
artikli 23 lõikega 1 ettenähtud lineaarset 
vähendamist, nende toetusõiguste arvuga, 
mis annavad õiguse saada toetust riiklikul 
või piirkondlikul tasandil asjaomasel 
aastal.

Or. en
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Selgitus

Tehakse ettepanek kehtestada eeskirjad, mille kohaselt määratakse toetusõiguse lõplik 
väärtus kindlaks nii, et olemasolevad eelarvelised vahendid jagatakse nende toetusõiguste 
arvuga, mis annavad õiguse toetuse saamiseks asjaomasel aastal. See tähendab, et igal 
aastal, kui kontrollid on teostatud ning makseasutus on kinnitanud toetusõiguste 
toetuskõlblikkust, jagatakse olemasolevad rahalised vahendid toetusõiguste arvuga. Selline 
lahendus võimaldaks rahalised vahendid täielikult ära kasutada.

Muudatusettepanek 1024
Brian Simpson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Toetusõiguste ühikuväärtuse 
arvutamiseks igal asjaomasel aastal 
jagatakse artiklite 19 või 20 kohaselt
kehtestatud riiklik või piirkondlik 
ülemmäär, mille suhtes on kohaldatud 
artikli 23 lõikega 1 ettenähtud lineaarset 
vähendamist, artikli 21 lõike 2 kohaselt
2014. aastaks riiklikul või piirkondlikul 
tasandil jaotatud toetusõiguste arvuga.

1. Toetusõiguste ühikuväärtuse 
arvutamiseks igal asjaomasel aastal 
jagatakse kooskõlas artiklitega 19 või 20 
kehtestatud riiklik või piirkondlik 
ülemmäär, mille suhtes on kohaldatud 
artikli 23 lõikega 1 või vajaduse korral 
artikli 23 lõikega 2 ette nähtud lineaarset 
vähendamist, 2014. aastal riiklikul või 
piirkondlikul tasandil jaotatud või 
eksisteerivate toetusõiguste arvuga (sh 
toetusõigused, mida jaotatakse riiklikust 
või piirkondlikust reservist kooskõlas 
artikliga 23).

Or. en

Muudatusettepanek 1025
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Toetusõiguste ühikuväärtuse 
arvutamiseks igal asjaomasel aastal 
jagatakse artiklite 19 või 20 kohaselt

1. Toetusõiguste ühikuväärtuse 
arvutamiseks igal asjaomasel aastal 
jagatakse kooskõlas artiklitega 19 või 20 
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kehtestatud riiklik või piirkondlik 
ülemmäär, mille suhtes on kohaldatud 
artikli 23 lõikega 1 ettenähtud lineaarset 
vähendamist, artikli 21 lõike 2 kohaselt 
2014. aastaks riiklikul või piirkondlikul 
tasandil jaotatud toetusõiguste arvuga.

kehtestatud riiklik või piirkondlik 
ülemmäär, mille suhtes on kohaldatud 
artikli 23 lõikega 1 ettenähtud lineaarset 
vähendamist, artikli 21 lõike 2 kohaselt 
2014. aastaks riiklikul või piirkondlikul 
tasandil jaotatud toetusõiguste arvuga (sh 
toetusõigused, mida jaotatakse riiklikust 
või piirkondlikust reservist kooskõlas 
artikliga 23).

Or. en

Muudatusettepanek 1026
Alfreds Rubiks

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Toetusõiguste ühikuväärtuse 
arvutamiseks igal asjaomasel aastal 
jagatakse artiklite 19 või 20 kohaselt 
kehtestatud riiklik või piirkondlik 
ülemmäär, mille suhtes on kohaldatud 
artikli 23 lõikega 1 ettenähtud lineaarset 
vähendamist, artikli 21 lõike 2 kohaselt 
2014. aastaks riiklikul või piirkondlikul 
tasandil jaotatud toetusõiguste arvuga.

1. Toetusõiguste ühikuväärtuse 
arvutamiseks igal asjaomasel aastal 
jagatakse artiklite 19 või 20 kohaselt 
kehtestatud riiklik või piirkondlik 
ülemmäär, mille suhtes on kohaldatud 
artikli 23 lõikega 1 ettenähtud lineaarset 
vähendamist, riikliku või piirkondliku
tasandi taotluses esitatud toetusõiguste 
arvuga (sh toetusõigused, mida jaotatakse 
riiklikust või piirkondlikust reservist 
kooskõlas artikliga 23). Toetusõiguste arv 
määratakse kindlaks hektarites.

Or. lv

Muudatusettepanek 1027
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Toetusõiguste ühikuväärtuse 1. Toetusõiguste keskmise ühikuväärtuse 
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arvutamiseks igal asjaomasel aastal 
jagatakse artiklite 19 või 20 kohaselt 
kehtestatud riiklik või piirkondlik 
ülemmäär, mille suhtes on kohaldatud 
artikli 23 lõikega 1 ettenähtud lineaarset 
vähendamist, artikli 21 lõike 2 kohaselt
2014. aastaks riiklikul või piirkondlikul 
tasandil jaotatud toetusõiguste arvuga.

arvutamiseks igal asjaomasel aastal 
jagatakse artiklite 19 või 20 kohaselt 
kehtestatud riiklik või piirkondlik 
ülemmäär, mille suhtes on kohaldatud 
artikli 23 lõikega 1 ettenähtud lineaarset 
vähendamist, artikli 25 lõike 1 kohaselt
aktiveeritud toetusõiguste arvuga.

Or. en

Muudatusettepanek 1028
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Toetusõiguste ühikuväärtuse 
arvutamiseks igal asjaomasel aastal 
jagatakse artiklite 19 või 20 kohaselt 
kehtestatud riiklik või piirkondlik 
ülemmäär, mille suhtes on kohaldatud 
artikli 23 lõikega 1 ettenähtud lineaarset 
vähendamist, artikli 21 lõike 2 kohaselt
2014. aastaks riiklikul või piirkondlikul 
tasandil jaotatud toetusõiguste arvuga.

1. Toetusõiguste keskmise ühikuväärtuse 
arvutamiseks igal asjaomasel aastal 
jagatakse artiklite 19 või 20 kohaselt 
kehtestatud riiklik või piirkondlik 
ülemmäär, mille suhtes on kohaldatud 
artikli 23 lõikega 1 ettenähtud lineaarset 
vähendamist, artikli 25 lõike 1 kohaselt
aktiveeritud toetusõiguste arvuga.

Or. fr

Selgitus

Põhitoetusteks määratud eelarvevahendid tuleks igal aastal täielikult välja jagada, et vältida 
vahendite kasutamata jäämist.

Muudatusettepanek 1029
Iratxe García Pérez, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Toetusõiguste ühikuväärtuse 
arvutamiseks igal asjaomasel aastal 
jagatakse artiklite 19 või 20 kohaselt 
kehtestatud riiklik või piirkondlik 
ülemmäär, mille suhtes on kohaldatud 
artikli 23 lõikega 1 ettenähtud lineaarset 
vähendamist, artikli 21 lõike 2 kohaselt
2014. aastaks riiklikul või piirkondlikul 
tasandil jaotatud toetusõiguste arvuga.

1. Toetusõiguste ühikuväärtuse 
arvutamiseks igal asjaomasel aastal 
jagatakse artiklite 19 või 20 kohaselt 
kehtestatud riiklik või piirkondlik 
ülemmäär, mille suhtes on kohaldatud 
artikli 23 lõikega 1 ettenähtud lineaarset 
vähendamist, 2014. aastal artikli 21 lõike 2 
kohaselt riiklikul või piirkondlikul tasandil 
jaotatud ning asjaomasel aastal 
aktiveeritud toetusõiguste arvuga.

Or. es

Selgitus

Et minimeerida vahendite kasutamata jäämist ning optimeerida nende kasutamist, tuleks 
toetusõiguste ühikuväärtus arvutada igal aastal uuesti, jagades ülemmäära asjaomasel aastal 
aktiveeritud toetusõiguste arvuga.

Muudatusettepanek 1030
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Toetusõiguste ühikuväärtuse 
arvutamiseks igal asjaomasel aastal 
jagatakse artiklite 19 või 20 kohaselt 
kehtestatud riiklik või piirkondlik 
ülemmäär, mille suhtes on kohaldatud 
artikli 23 lõikega 1 ettenähtud lineaarset 
vähendamist, artikli 21 lõike 2 kohaselt
2014. aastaks riiklikul või piirkondlikul 
tasandil jaotatud toetusõiguste arvuga.

1. Toetusõiguste ühikuväärtuse 
arvutamiseks igal asjaomasel aastal 
jagatakse artiklite 19 või 20 kohaselt 
kehtestatud riiklik või piirkondlik 
ülemmäär, mille suhtes on kohaldatud 
artikli 23 lõikega 1 ettenähtud lineaarset 
vähendamist, 2014. aastal artikli 21 lõike 2 
kohaselt riiklikul või piirkondlikul tasandil 
jaotatud ning asjaomasel aastal 
aktiveeritud toetusõiguste arvuga.

Or. es



PE492.793v01-00 50/166 AM\907854ET.doc

ET

Selgitus

Et minimeerida vahendite kasutamata jäämist ning optimeerida nende kasutamist, tuleks 
toetusõiguste ühikuväärtus arvutada igal aastal uuesti, jagades ülemmäära asjaomasel aastal 
aktiveeritud toetusõiguste arvuga. Nii välditakse ressursside mis tahes kaotsiminekut, mida 
võib põhjustada aktiveeritud hektarite koguarvu võimalik vähenemine pärast toetuskava 
kohaldamise esimest aastat.

Muudatusettepanek 1031
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Toetusõiguste ühikuväärtuse 
arvutamiseks igal asjaomasel aastal 
jagatakse artiklite 19 või 20 kohaselt 
kehtestatud riiklik või piirkondlik 
ülemmäär, mille suhtes on kohaldatud 
artikli 23 lõikega 1 ettenähtud lineaarset 
vähendamist, artikli 21 lõike 2 kohaselt
2014. aastaks riiklikul või piirkondlikul 
tasandil jaotatud toetusõiguste arvuga.

1. Toetusõiguste ühikuväärtuse 
arvutamiseks igal asjaomasel aastal 
jagatakse artiklite 19 või 20 kohaselt 
kehtestatud riiklik või piirkondlik 
ülemmäär, mille suhtes on kohaldatud 
artikli 23 lõikega 1 ettenähtud lineaarset 
vähendamist, 2014. aastal artikli 21 lõike 2 
kohaselt riiklikul või piirkondlikul tasandil 
jaotatud ning asjaomasel aastal 
aktiveeritud toetusõiguste arvuga.

Or. es

Selgitus

Toetusõiguste ühikuväärtus tuleks arvutada nii, et ülemmäär jagatakse igal aastal 
aktiveeritud toetusõiguste arvuga, et ennetada tulevastel aastatel aktiveeritud hektarite arvu 
vähenemist, mis tooks kaasa ressursside kaotsimineku.

Muudatusettepanek 1032
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Toetusõiguste ühikuväärtuse 
arvutamiseks igal asjaomasel aastal 

1. Toetusõiguste ühikuväärtuse 
arvutamiseks igal asjaomasel aastal 
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jagatakse artiklite 19 või 20 kohaselt 
kehtestatud riiklik või piirkondlik 
ülemmäär, mille suhtes on kohaldatud 
artikli 23 lõikega 1 ettenähtud lineaarset 
vähendamist, artikli 21 lõike 2 kohaselt 
2014. aastaks riiklikul või piirkondlikul 
tasandil jaotatud toetusõiguste arvuga.

jagatakse artiklite 19 või 20 kohaselt 
kehtestatud riiklik või piirkondlik 
ülemmäär, mille suhtes on kohaldatud 
artikli 23 lõikega 1 ettenähtud lineaarset 
vähendamist ning millest on maha 
arvestatud summa, mis eraldatakse 
eriõigustena põllumajandustootjatele, 
kellel puuduvad toetuskõlblikud hektarid 
(nagu on sätestatud muudatusettepanekus 
12 esitatud uues lõikes), artikli 21 lõike 2 
kohaselt 2014. aastaks riiklikul või 
piirkondlikul tasandil jaotatud 
toetusõiguste arvuga.

Or. es

Selgitus

Erand tuleks teha teatavate põllumajandusliikide puhul, mida ei saa määratleda hektarite 
arvul põhinevate mudelite abil, kuid mis kindlasti mitmekesistavad tootmisviise ja on nende 
jaoks äärmiselt vajalikud.

Muudatusettepanek 1033
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Toetusõiguste ühikuväärtuse 
arvutamiseks igal asjaomasel aastal 
jagatakse artiklite 19 või 20 kohaselt 
kehtestatud riiklik või piirkondlik 
ülemmäär, mille suhtes on kohaldatud 
artikli 23 lõikega 1 ettenähtud lineaarset 
vähendamist, artikli 21 lõike 2 kohaselt 
2014. aastaks riiklikul või piirkondlikul 
tasandil jaotatud toetusõiguste arvuga.

1. Toetusõiguste, sh eritoetusõiguste
ühikuväärtuse arvutamiseks igal 
asjaomasel aastal jagatakse artiklite 19 või 
20 kohaselt kehtestatud riiklik või 
piirkondlik ülemmäär, mille suhtes on 
kohaldatud artikli 23 lõikega 1 ettenähtud 
lineaarset vähendamist, artikli 21 lõike 2 
kohaselt 2014. aastaks riiklikul või 
piirkondlikul tasandil jaotatud 
toetusõiguste arvuga.

Or. pt
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Muudatusettepanek 1034
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 22 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad vastavalt 
objektiivsetele ja mittediskrimineerivatele 
kriteeriumidele määrata artikli 20 alusel 
kehtestatud piirkondliku ülemmäära või 
selle osa piires artiklis 18 osutatud 
põllumajandustootjatele antavatele 
toetusõigustele teistsugused 
ühikuväärtused, kui tegemist on:
a) maaga, mida kasutati 2011. aasta 
toetuste taotluste esitamiseks ettenähtud 
kuupäeval põllukultuuride kasvatamiseks, 
ja/või
b) maaga, mida kasutati 2011. aasta 
toetuste taotluste esitamiseks ettenähtud 
kuupäeval püsikarjamaana, ja/või
c) maaga, mida kasutati 2011. aasta 
toetuste taotluste esitamiseks ettenähtud 
kuupäeval püsikultuuride kasvatamiseks.

Or. it

Muudatusettepanek 1035
Giovanni La Via

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad vastavalt 
objektiivsetele ja mittediskrimineerivatele 
kriteeriumidele määrata artikli 20 alusel 
kehtestatud piirkondliku ülemmäära või 
selle osa piires artiklis 18 osutatud 
põllumajandustootjatele antavatele 
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toetusõigustele teistsugused 
ühikuväärtused, kui tegemist on:
a) hektaritega, mida kasutati 2011. aasta 
toetuste taotluste esitamiseks ettenähtud 
kuupäeval põllukultuuride kasvatamiseks, 
ja/või
b) hektaritega, mida kasutati 2011. aasta 
toetuste taotluste esitamiseks ettenähtud 
kuupäeval püsikarjamaana, ja/või
c) hektaritega, mida kasutati 2011. aasta 
toetuste taotluste esitamiseks ettenähtud 
kuupäeval püsikultuuride kasvatamiseks.

Or. it

Selgitus

Selleks et sissetulekutoetust sihipärasemalt suunata, võivad liikmesriigid määrata 
toetusõigused nende põllumajandusmaade põhjal, mida kasutati 2011. aastal 
püsikarjamaana, püsikultuuride kastavamiseks või põllukultuuride kasvatamiseks. Selleks 
annab aluse määruse (EÜ) nr 93/2009 artikkel 49 ning see on kooskõlas WTO nõuetega.

Muudatusettepanek 1036
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid võivad vastavalt 
objektiivsetele ja mittediskrimineerivatele 
kriteeriumidele kehtestada artiklis 19 või 
20 osutatud riikliku või piirkondliku 
ülemmäära või selle osa piires 
toetusõigustele teistsugused 
ühikuväärtused:
a) põllumaa hektari alusel või
b) püsikultuuride all olevate või muude 
sarnasel viisil kasutatavate maa-alade
hektari alusel või
c) püsikarjamaana või muude sarnasel 
viisil kasutatavate maa-alade hektari 
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alusel.
Seda mudelit rakendada otsustavad 
liikmesriigid peavad sellest komisjonile 
teada andma hiljemalt 31. detsembriks 
2013.

Or. es

Selgitus

Põhitoetusõiguste väärtuse määramisel tuleks nõuetekohaselt arvesse võtta maakasutuse 
erinevust, määrates erinevad ühikuväärtused põllumaa või püsikarjamaana kasutatavale 
maale, nagu tehakse ka praeguses eritoetuste piirkondlikus kavas. Eristada tuleks ka 
püsikultuuride all olevat maad. 

Muudatusettepanek 1037
Milan Zver

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lõike 1 kohaldamisel võivad 
liikmesriigid objektiivsete ja 
mittediskrimineerivate kriteeriumite 
alusel määrata kindlaks artiklis 19 või 20 
osutatud riikliku või piirkondliku 
ülemmäära või selle osa piires artikli 19 
või 20 osutatud põllumajandustootjatele 
määratavate toetusõiguste erinevad 
ühikuväärtused hektarite jaoks, mis:
a) on 2014. aastaks pindalatoetuse 
taotluste esitamiseks ettenähtud 
kuupäeval kasutusel rohumaana, ja mis 
tahes muude abikõlblike hektarite jaoks,
või
b) on 2014. aastaks pindalatoetuse 
taotluste esitamiseks ettenähtud 
kuupäeval kasutusel püsirohumaana, ja 
mis tahes muude abikõlblike hektarite 
jaoks.

Or. en
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Muudatusettepanek 1038
Elisabeth Köstinger

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriikidel on riiklikul või 
piirkondlikul tasandil eraldatavate 
toetusõiguste kehtestamisel õigus juhul, 
kui see on asjakohane ja vastab 
objektiivsetele ja mittediskrimineerivatele 
kriteeriumitele, kehtestada erinevaid 
kriteeriume, näiteks ekstensiivne või 
intensiivne maakasutus.

Or. de

Selgitus

Põhimõtteliselt peaks olema võimalik eristada eri kasumlikkuse astmega maa liike (põllumaa 
ja intensiivselt kasutatav rohumaa võrrelduna ekstensiivselt kasutatava rohumaaga) ja anda 
erineva suurusega toetuseid.

Muudatusettepanek 1039
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid võivad eelmises lõigus 
osutatud toetuste väärtuse 
kindlaksmääramisel kehtestada 
põllumajandustootjatele erinevad 
ühikuväärtused järgmiste hektarite jaoks, 
millel kasvatatakse söödataimi,
püsikultuure,puukooli taimi,
põllukultuure ja riisi, ning muud maa-
alad, mis on abikõlblikud taotluste 
esitamiseks ettenähtud kuupäeval 
kõnealuse määruse rakendamise esimesel 
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aastal.

Or. it

Muudatusettepanek 1040
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Nende põllumajandustootjate 
otsetoetuste summa, mille 
põllumajanduslik tegevus kuulub artikli 4 
lõike 1 punkti c teise ja kolmanda taande 
alla, arvutatakse ühe neljandikuna 
keskmise otsetoetuse summast.

Or. en

Muudatusettepanek 1041
James Nicholson, Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid, kes kohaldasid 
määrusega (EÜ) nr 73/2009 ettenähtud 
ühtset otsemaksete kava, võivad piirata 
lõikega 1 ettenähtud toetusõiguste 
ühikuväärtuse arvutamist summaga, mis 
vastab mitte vähem kui 40 %-le artiklite 
19 või 20 kohaselt kehtestatud riiklikust 
või piirkondlikust ülemmäärast, mille 
suhtes on kohaldatud artikli 23 lõikega 1 
ettenähtud lineaarset vähendamist.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 1042
Jill Evans, Derek Vaughan, Kay Swinburne, John Bufton

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid, kes kohaldasid 
määrusega (EÜ) nr 73/2009 ettenähtud 
ühtset otsemaksete kava, võivad piirata 
lõikega 1 ettenähtud toetusõiguste 
ühikuväärtuse arvutamist summaga, mis 
vastab mitte vähem kui 40 %-le artiklite 
19 või 20 kohaselt kehtestatud riiklikust 
või piirkondlikust ülemmäärast, mille 
suhtes on kohaldatud artikli 23 lõikega 1 
ettenähtud lineaarset vähendamist.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1043
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid, kes kohaldasid määrusega
(EÜ) nr 73/2009 ettenähtud ühtset 
otsemaksete kava, võivad piirata lõikega 1 
ettenähtud toetusõiguste ühikuväärtuse 
arvutamist summaga, mis vastab mitte 
vähem kui 40 %-le artiklite 19 või 20 
kohaselt kehtestatud riiklikust või 
piirkondlikust ülemmäärast, mille suhtes 
on kohaldatud artikli 23 lõikega 1 
ettenähtud lineaarset vähendamist.

2. Liikmesriigid, kes kohaldasid määrusega
(EÜ) nr 73/2009 ettenähtud ühtset 
otsemaksete kava, võivad piirata lõikega 1 
ettenähtud toetusõiguste ühikuväärtuse 
arvutamist vastavalt riiklikule või 
piirkondlikule ülemmäärale, mille suhtes 
on kohaldatud artikli 23 lõikega 1 
ettenähtud lineaarset vähendamist.

Or. en

Selgitus

Toetus hektari kohta tuleb jätta liikmesriikide otsutada, näidates seeläbi erinevusi üksikutes 
põllumajandustootmise liikides.
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Muudatusettepanek 1044
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid, kes kohaldasid määrusega 
(EÜ) nr 73/2009 ettenähtud ühtset 
otsemaksete kava, võivad piirata lõikega 1 
ettenähtud toetusõiguste ühikuväärtuse 
arvutamist summaga, mis vastab mitte 
vähem kui 40 %-le artiklite 19 või 20 
kohaselt kehtestatud riiklikust või 
piirkondlikust ülemmäärast, mille suhtes 
on kohaldatud artikli 23 lõikega 1 
ettenähtud lineaarset vähendamist.

2. Liikmesriigid, kes kohaldasid määrusega 
(EÜ) nr 73/2009 ettenähtud ühtset 
otsemaksete kava, võivad piirata lõikega 1 
ettenähtud toetusõiguste ühikuväärtuse 
arvutamist summaga, mis vastab mitte 
vähem kui 5 %-le artiklite 19 või 20 
kohaselt kehtestatud riiklikust või 
piirkondlikust ülemmäärast, mille suhtes 
on kohaldatud artikli 23 lõikega 1 
ettenähtud lineaarset vähendamist.
Liikmesriigid võivad loobuda järk-järgult 
toetustest, mid põhinevad 
põllumajandustootjate eritoetusõigustel 
aastal 2013.

Or. en

Muudatusettepanek 1045
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid, kes kohaldasid määrusega
(EÜ) nr 73/2009 ettenähtud ühtset 
otsemaksete kava, võivad piirata lõikega 1 
ettenähtud toetusõiguste ühikuväärtuse 
arvutamist summaga, mis vastab mitte 
vähem kui 40 %-le artiklite 19 või 20 
kohaselt kehtestatud riiklikust või 
piirkondlikust ülemmäärast, mille suhtes 
on kohaldatud artikli 23 lõikega 1 
ettenähtud lineaarset vähendamist.

2. Liikmesriigid, kes kohaldasid määrusega
(EÜ) nr 73/2009 ettenähtud ühtset 
otsemaksete kava, võivad piirata lõikega 1 
ettenähtud toetusõiguste, sealhulgas 
eritoetusõiguste ühikuväärtuse arvutamist 
summaga, mis vastab mitte vähem kui
10 %-le artiklite 19 või 20 kohaselt 
kehtestatud riiklikust või piirkondlikust 
ülemmäärast, mille suhtes on kohaldatud 
artikli 23 lõikega 1 ettenähtud lineaarset 
vähendamist.



AM\907854ET.doc 59/166 PE492.793v01-00

ET

Or. en

Muudatusettepanek 1046
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid, kes kohaldasid määrusega
(EÜ) nr 73/2009 ettenähtud ühtset 
otsemaksete kava, võivad piirata lõikega 1 
ettenähtud toetusõiguste ühikuväärtuse 
arvutamist summaga, mis vastab mitte 
vähem kui 40 %-le artiklite 19 või 20 
kohaselt kehtestatud riiklikust või 
piirkondlikust ülemmäärast, mille suhtes 
on kohaldatud artikli 23 lõikega 1 
ettenähtud lineaarset vähendamist.

2. Liikmesriigid, kes kohaldasid määrusega
(EÜ) nr 73/2009 ettenähtud ühtset 
otsemaksete kava, võivad piirata lõikega 1 
ettenähtud toetusõiguste, sealhulgas 
eritoetusõiguste ühikuväärtuse arvutamist 
summaga, mis vastab mitte vähem kui
10 %-le artiklite 19 või 20 kohaselt 
kehtestatud riiklikust või piirkondlikust 
ülemmäärast, mille suhtes on kohaldatud 
artikli 23 lõikega 1 ettenähtud lineaarset 
vähendamist.

Or. pt

Muudatusettepanek 1047
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid, kes kohaldasid määrusega
(EÜ) nr 73/2009 ettenähtud ühtset 
otsemaksete kava, võivad piirata lõikega 1 
ettenähtud toetusõiguste ühikuväärtuse 
arvutamist summaga, mis vastab mitte 
vähem kui 40 %-le artiklite 19 või 20 
kohaselt kehtestatud riiklikust või 
piirkondlikust ülemmäärast, mille suhtes 
on kohaldatud artikli 23 lõikega 1 
ettenähtud lineaarset vähendamist.

2. Liikmesriigid, kes kohaldasid määrusega
(EÜ) nr 73/2009 ettenähtud ühtset 
otsemaksete kava, võivad piirata lõikega 1 
ettenähtud toetusõiguste ühikuväärtuse 
arvutamist summaga, mis vastab mitte 
vähem kui 10 %-le artiklite 19 või 20 
kohaselt kehtestatud riiklikust või 
piirkondlikust ülemmäärast, mille suhtes 
on kohaldatud artikli 23 lõikega 1 
ettenähtud lineaarset vähendamist.

Or. es
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Selgitus

On oluline tagada piisav üleminekuaeg, et vältida olukorda, kus varasemast toetussüsteemist 
loobumine uue süsteemi kasuks moonutab liiga järsult erinevaid majandusvaldkondi.

Muudatusettepanek 1048
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid, kes kohaldasid määrusega
(EÜ) nr 73/2009 ettenähtud ühtset 
otsemaksete kava, võivad piirata lõikega 1 
ettenähtud toetusõiguste ühikuväärtuse 
arvutamist summaga, mis vastab mitte 
vähem kui 40 %-le artiklite 19 või 20 
kohaselt kehtestatud riiklikust või 
piirkondlikust ülemmäärast, mille suhtes 
on kohaldatud artikli 23 lõikega 1 
ettenähtud lineaarset vähendamist.

2. Liikmesriigid, kes kohaldasid määrusega
(EÜ) nr 73/2009 ettenähtud ühtset 
otsemaksete kava, võivad piirata lõike 1
punktis a ettenähtud toetusõiguste 
ühikuväärtuse arvutamist summaga, mis 
vastab mitte vähem kui 10 %-le artiklite 19 
või 20 kohaselt kehtestatud riiklikust või 
piirkondlikust ülemmäärast, mille suhtes 
on kohaldatud artikli 23 lõikega 1 
ettenähtud lineaarset vähendamist.

Or. es

Selgitus

Vahendite ümberjaotamisega loodaks uus abisüsteem, mis mõjutaks tugevalt abisaajaid ja 
majandusvaldkondi ning põhjustaks moonutusi, millega tuleb tegeleda nõuetekohaselt ja 
piisava hoolikusega. Seetõttu tuleks kehtestada pikim võimalik ajavahemik ja 
üleminekuperioodiks ette nähtavate vahenditega tuleks luua võimalikult suur paindlikkus.

Muudatusettepanek 1049
George Lyon, Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid, kes kohaldasid määrusega
(EÜ) nr 73/2009 ettenähtud ühtset 
otsemaksete kava, võivad piirata lõikega 1 

2. Liikmesriigid, kes kohaldasid määrusega
(EÜ) nr 73/2009 ettenähtud ühtset 
otsemaksete kava, võivad piirata lõikega 1 
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ettenähtud toetusõiguste ühikuväärtuse 
arvutamist summaga, mis vastab mitte 
vähem kui 40 %-le artiklite 19 või 20 
kohaselt kehtestatud riiklikust või 
piirkondlikust ülemmäärast, mille suhtes 
on kohaldatud artikli 23 lõikega 1 
ettenähtud lineaarset vähendamist.

ettenähtud toetusõiguste ühikuväärtuse 
arvutamist summaga, mis vastab mitte 
vähem kui 10 %-le artiklite 19 või 20 
kohaselt kehtestatud riiklikust või 
piirkondlikust ülemmäärast, mille suhtes 
on kohaldatud artikli 23 lõikega 1 
ettenähtud lineaarset vähendamist.

Or. en

Selgitus

Ülemineku üheks tähtsaks osaks on paindlikkuse võimaldamine liikmesriikidele, et need 
saaksid kohandada muutuste tempot vastavalt oma eripärale. Arvestades asjaolu, et 
keskkonnahoidlikumaks muutmise komponendil on juba abi vähendav mõju, on komisjoni 
käesolevas lõikes esitatud ettepanek liiga mahukas.

Muudatusettepanek 1050
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid, kes kohaldasid määrusega
(EÜ) nr 73/2009 ettenähtud ühtset 
otsemaksete kava, võivad piirata lõikega 1 
ettenähtud toetusõiguste ühikuväärtuse 
arvutamist summaga, mis vastab mitte 
vähem kui 40 %-le artiklite 19 või 20 
kohaselt kehtestatud riiklikust või 
piirkondlikust ülemmäärast, mille suhtes 
on kohaldatud artikli 23 lõikega 1 
ettenähtud lineaarset vähendamist.

2. Liikmesriigid, kes kohaldasid määrusega
(EÜ) nr 73/2009 ettenähtud ühtset 
otsemaksete kava, võivad piirata lõikega 1 
ettenähtud toetusõiguste ühikuväärtuse 
arvutamist summaga, mis vastab mitte 
vähem kui 10 %-le artiklite 19 või 20 
kohaselt kehtestatud riiklikust või 
piirkondlikust ülemmäärast, mille suhtes 
on kohaldatud artikli 23 lõikega 1 
ettenähtud lineaarset vähendamist.

Or. es

Selgitus

Üleminekuperioodil kohaldatakse kõige pikemaid võimalikke tähtaegu ja kasutatakse 
vahendeid, mis võimaldavad suurimat paindlikkust. On soovitav, et põhitoetussüsteemi 
esimesed toetusõiguste ühikuväärtuse arvutamiseks kasutatakse summat, mis vastab 90%-le
varasemate kontrollväärtuste alusel antavast toetusest, ja mida kasutatakse ainult 10%
põhitoetussüsteemi ülemmäärast.
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Muudatusettepanek 1051
Giovanni La Via

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid, kes kohaldasid määrusega
(EÜ) nr 73/2009 ettenähtud ühtset 
otsemaksete kava, võivad piirata lõikega 1 
ettenähtud toetusõiguste ühikuväärtuse 
arvutamist summaga, mis vastab mitte 
vähem kui 40 %-le artiklite 19 või 20 
kohaselt kehtestatud riiklikust või 
piirkondlikust ülemmäärast, mille suhtes 
on kohaldatud artikli 23 lõikega 1 
ettenähtud lineaarset vähendamist.

2. Liikmesriigid, kes kohaldasid määrusega
(EÜ) nr 73/2009 ettenähtud ühtset 
otsemaksete kava, võivad piirata lõikega 1 
ettenähtud toetusõiguste ühikuväärtuse 
arvutamist summaga, mis vastab mitte 
vähem kui 10 %-le artiklite 19 või 20 
kohaselt kehtestatud riiklikust või 
piirkondlikust ülemmäärast, mille suhtes 
on kohaldatud artikli 23 lõikega 1 
ettenähtud lineaarset vähendamist.

Or. en

Selgitus

Vähendamisel 40%-ni varasematel võrdlussummadel põhinevast toetusõiguste väärtusest 
mõjutaks tugevalt paljude põllumajandustootjate sissetulekut. Kui sellele lisada veel 
keskkonnahoidlikumaks muutmise komponendile kavandatud 30 %, tooks toetusõiguste 
väärtuse 40% vähendamine kaasa toetusõiguste arvutamisel aluseks võetava aluse 58% 
vähendamise.

Muudatusettepanek 1052
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid, kes kohaldasid määrusega
(EÜ) nr 73/2009 ettenähtud ühtset 
otsemaksete kava, võivad piirata lõikega 1 
ettenähtud toetusõiguste ühikuväärtuse 
arvutamist summaga, mis vastab mitte 
vähem kui 40 %-le artiklite 19 või 20 
kohaselt kehtestatud riiklikust või 

2. Liikmesriigid, kes kohaldasid määrusega
(EÜ) nr 73/2009 ettenähtud ühtset 
otsemaksete kava, võivad piirata lõikega 1 
ettenähtud toetusõiguste ühikuväärtuse 
arvutamist summaga, mis vastab mitte 
vähem kui 10 %-le artiklite 19 või 20 
kohaselt kehtestatud riiklikust või 
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piirkondlikust ülemmäärast, mille suhtes 
on kohaldatud artikli 23 lõikega 1 
ettenähtud lineaarset vähendamist.

piirkondlikust ülemmäärast, mille suhtes 
on kohaldatud artikli 23 lõikega 1 
ettenähtud lineaarset vähendamist.

Or. it

Muudatusettepanek 1053
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid, kes kohaldasid määrusega
(EÜ) nr 73/2009 ettenähtud ühtset 
otsemaksete kava, võivad piirata lõikega 1 
ettenähtud toetusõiguste ühikuväärtuse 
arvutamist summaga, mis vastab mitte 
vähem kui 40 %-le artiklite 19 või 20 
kohaselt kehtestatud riiklikust või 
piirkondlikust ülemmäärast, mille suhtes 
on kohaldatud artikli 23 lõikega 1 
ettenähtud lineaarset vähendamist.

2. Liikmesriigid, kes kohaldasid määrusega
(EÜ) nr 73/2009 ettenähtud ühtset 
otsemaksete kava, võivad piirata lõikega 1 
ettenähtud toetusõiguste ühikuväärtuse 
arvutamist summaga, mis vastab mitte 
vähem kui 10 %-le artiklite 19 või 20 
kohaselt kehtestatud riiklikust või 
piirkondlikust ülemmäärast, mille suhtes 
on kohaldatud artikli 23 lõikega 1 
ettenähtud lineaarset vähendamist.

Or. es

Selgitus

Üleminekuperiood peaks olema rohkem järkjärguline, võttes arvesse, et 
keskkonnahoidlikumaks muutmise komponent kasutab kindlasummalist toetust. On soovitav, 
et põhitoetussüsteemi esimesed toetusõiguste ühikuväärtuse arvutamiseks kasutatakse 
summat, mis vastab 90%-le varasemate kontrollväärtuste alusel antavast toetusest, ja mida 
kasutatakse ainult 10% põhitoetussüsteemi ülemmäärast.

Muudatusettepanek 1054
James Nicholson, Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid, kes kohaldasid määrusega 2. Liikmesriigid, kes kohaldasid määrusega
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(EÜ) nr 73/2009 ettenähtud ühtset 
otsemaksete kava, võivad piirata lõikega 1 
ettenähtud toetusõiguste ühikuväärtuse 
arvutamist summaga, mis vastab mitte 
vähem kui 40 %-le artiklite 19 või 20 
kohaselt kehtestatud riiklikust või 
piirkondlikust ülemmäärast, mille suhtes 
on kohaldatud artikli 23 lõikega 1 
ettenähtud lineaarset vähendamist.

(EÜ) nr 73/2009 ettenähtud ühtset 
otsemaksete kava, võivad piirata lõikega 1 
ettenähtud toetusõiguste ühikuväärtuse 
arvutamist summaga, mis vastab mitte 
vähem kui 15 %-le artiklite 19 või 20 
kohaselt kehtestatud riiklikust või 
piirkondlikust ülemmäärast, mille suhtes 
on kohaldatud artikli 23 lõikega 1 
ettenähtud lineaarset vähendamist.

Or. en

Muudatusettepanek 1055
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid, kes kohaldasid määrusega
(EÜ) nr 73/2009 ettenähtud ühtset 
otsemaksete kava, võivad piirata lõikega 1 
ettenähtud toetusõiguste ühikuväärtuse 
arvutamist summaga, mis vastab mitte 
vähem kui 40 %-le artiklite 19 või 20 
kohaselt kehtestatud riiklikust või 
piirkondlikust ülemmäärast, mille suhtes 
on kohaldatud artikli 23 lõikega 1 
ettenähtud lineaarset vähendamist.

2. Liikmesriigid, kes kohaldasid määrusega
(EÜ) nr 73/2009 ettenähtud ühtset 
otsemaksete kava, võivad piirata lõikega 1 
ettenähtud toetusõiguste ühikuväärtuse 
arvutamist summaga, mis vastab mitte 
vähem kui 15 %-le artiklite 19 või 20 
kohaselt kehtestatud riiklikust või 
piirkondlikust ülemmäärast, mille suhtes 
on kohaldatud artikli 23 lõikega 1 
ettenähtud lineaarset vähendamist.

Or. en

Muudatusettepanek 1056
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid, kes kohaldasid
määrusega (EÜ) nr 73/2009 ettenähtud
ühtset otsemaksete kava, võivad piirata 

2. Liikmesriigid võivad otsustada, et 
põllumajandustootja saadav toetus ei 
ületa teatud piiri, mis on kindlaks 
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lõikega 1 ettenähtud toetusõiguste
ühikuväärtuse arvutamist summaga, mis
vastab mitte vähem kui 40 %-le artiklite 
19 või 20 kohaselt kehtestatud riiklikust 
või piirkondlikust ülemmäärast, mille 
suhtes on kohaldatud artikli 23 lõikega 1 
ettenähtud lineaarset vähendamist.

määratud 20%-le ajavahemikuks 2014–
2020, ilma et see piiraks 
põllumajandustootja poolt sel 
ajavahemikul tehtavaid ostu- ja 
müügitehinguid. Toetuse vähendamine 
arvutatakse, võrreldes kõigi 
põllumajandustootja 31. detsembriks 2013 
saadud üksikute toetusõiguste väärtust, ja 
kui see on asjakohane, 
põllumajandustootja poolt 2013. aastaks 
saadud määrusega (EÜ) nr 73/2009 
ettenähtud ühtse pindalatoetuse kava
raames saadud toetust, ning teiselt poolt 
sellele põllumajandustootjale 31. 
detsembriks 2020 antud toetusõiguste
väärtuse alusel, millele lisatakse III 
jaotise 2. peatüki kohaselt arvutatud 
summa, sõltumata sellest, kas 
põllumajandustootja vastab toetuse 
saamise tingimustele või mitte.

Or. fr

Muudatusettepanek 1057
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid, kes kohaldasid 
määrusega (EÜ) nr 73/2009 ettenähtud 
ühtset otsemaksete kava, võivad piirata 
lõikega 1 ettenähtud toetusõiguste 
ühikuväärtuse arvutamist summaga, mis 
vastab mitte vähem kui 40 %-le artiklite 
19 või 20 kohaselt kehtestatud riiklikust 
või piirkondlikust ülemmäärast, mille 
suhtes on kohaldatud artikli 23 lõikega 1 
ettenähtud lineaarset vähendamist.

2. Liikmesriigid võivad toetusõiguste 
ühikuväärtust muuta objektiivsete ja 
mittediskrimineerivate kriteeriumide 
alusel. Eelkõige võivad nad suurendada 
esimeste antud toetusõiguste väärtust või 
teha vahet toetusõiguste väärtusel 
põllumaa, püsirohumaa ja püsikultuuride 
puhul.

Liikmesriigid võivad otsustada, et 
põllumajandustootja saadav toetus ei 
ületa teatud piiri, mis on kindlaks 
määratud 20%-le eelseisvaks 
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ajavahemikuks, ilma et see piiraks 
põllumajandustootja poolt sel 
ajavahemikul tehtavaid ostu- ja 
müügitehinguid. Toetuse vähendamine 
arvutatakse, võrreldes kõigi 
põllumajandustootja 31. detsembriks 2013 
saadud üksikute toetusõiguste väärtust, ja 
kui see on asjakohane, 
põllumajandustootja poolt 2013. aastaks 
saadud määrusega (EÜ) nr 73/2009 
ettenähtud ühtse pindalatoetuse kava 
raames saadud toetust, ning teiselt poolt 
sellele põllumajandustootjale 31. 
detsembriks 2020 antud toetusõiguste 
väärtuse alusel, millele lisatakse III 
jaotise 2. peatüki kohaselt arvutatud 
summa, sõltumata sellest, kas 
põllumajandustootja vastab toetuse 
saamise tingimustele või mitte.

Or. fr

Muudatusettepanek 1058
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 22 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid, kes kohaldasid määrusega
(EÜ) nr 73/2009 ettenähtud ühtset 
otsemaksete kava, võivad piirata lõikega 1 
ettenähtud toetusõiguste ühikuväärtuse 
arvutamist summaga, mis vastab mitte 
vähem kui 40 %-le artiklite 19 või 20 
kohaselt kehtestatud riiklikust või 
piirkondlikust ülemmäärast, mille suhtes 
on kohaldatud artikli 23 lõikega 1 
ettenähtud lineaarset vähendamist.

2. Liikmesriigid, kes kohaldasid määrusega
(EÜ) nr 73/2009 ettenähtud ühtset 
otsemaksete kava, võivad piirata lõikega 1 
ettenähtud toetusõiguste ühikuväärtuse 
arvutamist summaga, mis vastab mitte 
vähem kui 20 %-le artiklite 19 või 20 
kohaselt kehtestatud riiklikust või 
piirkondlikust ülemmäärast, mille suhtes 
on kohaldatud artikli 23 lõikega 1 
ettenähtud lineaarset vähendamist.

Or. it
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Muudatusettepanek 1059
Alfreds Rubiks

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid, kes kohaldasid määrusega
(EÜ) nr 73/2009 ettenähtud ühtset 
otsemaksete kava, võivad piirata lõikega 1 
ettenähtud toetusõiguste ühikuväärtuse 
arvutamist summaga, mis vastab mitte 
vähem kui 40 %-le artiklite 19 või 20 
kohaselt kehtestatud riiklikust või 
piirkondlikust ülemmäärast, mille suhtes 
on kohaldatud artikli 23 lõikega 1 
ettenähtud lineaarset vähendamist.

2. Liikmesriigid, kes kohaldasid määrusega
(EÜ) nr 73/2009 ettenähtud ühtset 
otsemaksete kava, võivad piirata lõikega 1 
ettenähtud toetusõiguste ühikuväärtuse 
arvutamist summaga, mis vastab mitte 
vähem kui 20 %-le artiklite 19 või 20 
kohaselt kehtestatud riiklikust või 
piirkondlikust ülemmäärast, mille suhtes 
on kohaldatud artikli 23 lõikega 1 
ettenähtud lineaarset vähendamist.

Or. lv

Muudatusettepanek 1060
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid, kes kohaldasid määrusega
(EÜ) nr 73/2009 ettenähtud ühtset 
otsemaksete kava, võivad piirata lõikega 1 
ettenähtud toetusõiguste ühikuväärtuse 
arvutamist summaga, mis vastab mitte 
vähem kui 40 %-le artiklite 19 või 20 
kohaselt kehtestatud riiklikust või 
piirkondlikust ülemmäärast, mille suhtes 
on kohaldatud artikli 23 lõikega 1 
ettenähtud lineaarset vähendamist.

2. Liikmesriigid, kes kohaldasid määrusega
(EÜ) nr 73/2009 ettenähtud ühtset 
otsemaksete kava, võivad piirata lõikega 1 
ettenähtud toetusõiguste ühikuväärtuse 
arvutamist summaga, mis vastab mitte 
vähem kui 20 %-le artiklite 19 või 20 
kohaselt kehtestatud riiklikust või 
piirkondlikust ülemmäärast, mille suhtes 
on kohaldatud artikli 23 lõikega 1 
ettenähtud lineaarset vähendamist.

Or. es

Muudatusettepanek 1061
Sergio Paolo Francesco Silvestris



PE492.793v01-00 68/166 AM\907854ET.doc

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid, kes kohaldasid määrusega
(EÜ) nr 73/2009 ettenähtud ühtset 
otsemaksete kava, võivad piirata lõikega 1 
ettenähtud toetusõiguste ühikuväärtuse 
arvutamist summaga, mis vastab mitte 
vähem kui 40 %-le artiklite 19 või 20 
kohaselt kehtestatud riiklikust või 
piirkondlikust ülemmäärast, mille suhtes 
on kohaldatud artikli 23 lõikega 1 
ettenähtud lineaarset vähendamist.

2. Liikmesriigid, kes kohaldasid määrusega
(EÜ) nr 73/2009 ettenähtud ühtset 
otsemaksete kava, võivad piirata lõikega 1 
ettenähtud toetusõiguste ühikuväärtuse 
arvutamist summaga, mis vastab mitte 
vähem kui 30 %-le artiklite 19 või 20 
kohaselt kehtestatud riiklikust või 
piirkondlikust ülemmäärast, mille suhtes 
on kohaldatud artikli 23 lõikega 1 
ettenähtud lineaarset vähendamist.

Or. it

Muudatusettepanek 1062
Robert Dušek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid, kes kohaldasid 
määrusega (EÜ) nr 73/2009 ettenähtud 
ühtset otsemaksete kava, võivad piirata 
lõikega 1 ettenähtud toetusõiguste 
ühikuväärtuse arvutamist summaga, mis 
vastab mitte vähem kui 40 %-le artiklite 19 
või 20 kohaselt kehtestatud riiklikust või 
piirkondlikust ülemmäärast, mille suhtes 
on kohaldatud artikli 23 lõikega 1 
ettenähtud lineaarset vähendamist.

2. Liikmesriigid võivad piirata lõikega 1 
ettenähtud toetusõiguste ühikuväärtuse 
arvutamist summaga, mis vastab mitte 
vähem kui 40 %-le artiklite 19 või 20 
kohaselt kehtestatud riiklikust või 
piirkondlikust ülemmäärast, mille suhtes 
on kohaldatud artikli 23 lõikega 1 
ettenähtud lineaarset vähendamist.

Or. en

Muudatusettepanek 1063
Csaba Sándor Tabajdi



AM\907854ET.doc 69/166 PE492.793v01-00

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid, kes kohaldasid 
määrusega (EÜ) nr 73/2009 ettenähtud 
ühtset otsemaksete kava, võivad piirata 
lõikega 1 ettenähtud toetusõiguste 
ühikuväärtuse arvutamist summaga, mis 
vastab mitte vähem kui 40 %-le artiklite 19 
või 20 kohaselt kehtestatud riiklikust või 
piirkondlikust ülemmäärast, mille suhtes 
on kohaldatud artikli 23 lõikega 1 
ettenähtud lineaarset vähendamist.

2. Liikmesriigid võivad piirata lõikega 1 
ettenähtud toetusõiguste ühikuväärtuse 
arvutamist summaga, mis vastab mitte 
vähem kui 40 %-le artiklite 19 või 20 
kohaselt kehtestatud riiklikust või 
piirkondlikust ülemmäärast, mille suhtes 
on kohaldatud artikli 23 lõikega 1 
ettenähtud lineaarset vähendamist.

Or. en

Muudatusettepanek 1064
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid, kes kohaldasid 
määrusega (EÜ) nr 73/2009 ettenähtud 
ühtset otsemaksete kava, võivad piirata 
lõikega 1 ettenähtud toetusõiguste 
ühikuväärtuse arvutamist summaga, mis 
vastab mitte vähem kui 40 %-le artiklite 19 
või 20 kohaselt kehtestatud riiklikust või 
piirkondlikust ülemmäärast, mille suhtes 
on kohaldatud artikli 23 lõikega 1 
ettenähtud lineaarset vähendamist.

2. Liikmesriigid võivad piirata lõikega 1 
ettenähtud toetusõiguste ühikuväärtuse 
arvutamist summaga, mis vastab mitte 
vähem kui 40 %-le artiklite 19 või 20 
kohaselt kehtestatud riiklikust või 
piirkondlikust ülemmäärast, mille suhtes 
on kohaldatud artikli 23 lõikega 1 
ettenähtud lineaarset vähendamist.

Or. en

Muudatusettepanek 1065
Jill Evans

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Erandina käesoleva artikli lõikest 2 
võivad liikmesriigid või piirkonnad, kes 
on välja töötanud kindla registri 
otsetoetusteks kõlbliku maa kohta, mis on 
sellisena deklareeritud nii määruse (EL) 
nr XXX (HZ) artikli 74 lõike 1 punkti 
kohastes taotlustes taotlusperioodil 2014 
(edaspidi „abikõlblikud hektarid”),
vähendada igal aastal toetusõiguste 
ühikuväärtust nii, et kõigi toetusõiguste 
väärtus läheks nulli käesoleva artikli 
lõikes 5 nimetatud aastal. Sellise erandi 
rakendamise korral tuleb liikmesriikidel 
ja piirkondadel maksta 
põllumajandustootjatele lisatoetust, mis 
arvutatakse, korrutades abikõlblike 
hektarite arvu artikli 19 või 20 kohaselt 
kehtestatud riikliku või piirkondliku 
ülemmääraga pärast artikli 23 lõikes 1 
sätestatud lineaarse vähendamise 
kohaldamist ning jagades selle 
liikmesriigi või piirkonna abikõlblike 
hektarite arvuga.

Or. en

Muudatusettepanek 1066
James Nicholson, Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikega 2 ettenähtud võimalust 
rakendavad liikmesriigid kasutavad 
kõnealuse lõike kohaldamisest 
järelejäänud ülemmäära osa selleks, et 
suurendada toetusõiguste väärtust juhul, 
kui põhitoetuskava alusel 
põllumajandustootjatele jaotatud 
toetusõiguste koguväärtus, mis on 
arvutatud lõike 2 kohaselt, on väiksem kui 

välja jäetud



AM\907854ET.doc 71/166 PE492.793v01-00

ET

selliste toetusõiguste, sealhulgas 
eritoetusõiguste koguväärtus, mida ta 
omas määrusega (EÜ) nr 73/2009 
kehtestatud ühtse otsemaksete kava alusel 
31. detsembril 2013. Selleks 
suurendatakse asjaomase 
põllumajandustootja toetusõiguse igat 
riiklikku või piirkondlikku ühikuväärtust 
osa võrra, mis vastab erinevusele lõike 2 
kohaselt arvutatud ja põhitoetuskava 
alusel jaotatavate toetusõiguste 
koguväärtuse ja selliste toetusõiguste, 
sealhulgas eritoetusõiguste koguväärtuse 
vahel, mida ta omas määrusega (EÜ) nr 
73/2009 kehtestatud ühtse otsemaksete 
kava alusel 31. detsembril 2013.
Suurendamise arvutamiseks võib 
liikmesriik võtta arvesse ka määruse (EÜ) 
nr 73/2009 artikli 52, artikli 53 lõike 1 ja 
artikli 68 lõike 1 punkti b kohaselt 
2013. kalendriaastal antud toetust, 
tingimusel et liikmesriik ei kavatse 
kohaldada käesoleva määruse IV jaotises 
sätestatud vabatahtlikku 
tootmiskohustusega seotud toetust 
asjaomaste sektorite suhtes.
Esimese lõigu kohaldamisel käsitatakse 
31. detsembril 2013 toetusõigusi omava 
põllumajandustootjana 
põllumajandustootjat, kellele on 
kõnealuseks kuupäevaks jaotatud või 
jäädavalt üle antud toetusõigused.

Or. en

Muudatusettepanek 1067
Jill Evans, Derek Vaughan, Kay Swinburne, John Bufton

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikega 2 ettenähtud võimalust 
rakendavad liikmesriigid kasutavad 

välja jäetud
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kõnealuse lõike kohaldamisest 
järelejäänud ülemmäära osa selleks, et 
suurendada toetusõiguste väärtust juhul, 
kui põhitoetuskava alusel 
põllumajandustootjatele jaotatud 
toetusõiguste koguväärtus, mis on 
arvutatud lõike 2 kohaselt, on väiksem kui 
selliste toetusõiguste, sealhulgas
eritoetusõiguste koguväärtus, mida ta 
omas määrusega (EÜ) nr 73/2009 
kehtestatud ühtse otsemaksete kava alusel 
31. detsembril 2013. Selleks 
suurendatakse asjaomase 
põllumajandustootja toetusõiguse igat 
riiklikku või piirkondlikku ühikuväärtust 
osa võrra, mis vastab erinevusele lõike 2 
kohaselt arvutatud ja põhitoetuskava 
alusel jaotatavate toetusõiguste 
koguväärtuse ja selliste toetusõiguste, 
sealhulgas eritoetusõiguste koguväärtuse 
vahel, mida ta omas määrusega (EÜ) nr 
73/2009 kehtestatud ühtse otsemaksete 
kava alusel 31. detsembril 2013.
Suurendamise arvutamiseks võib 
liikmesriik võtta arvesse ka määruse (EÜ) 
nr 73/2009 artikli 52, artikli 53 lõike 1 ja 
artikli 68 lõike 1 punkti b kohaselt 
2013. kalendriaastal antud toetust, 
tingimusel et liikmesriik ei kavatse 
kohaldada käesoleva määruse IV jaotises 
sätestatud vabatahtlikku 
tootmiskohustusega seotud toetust 
asjaomaste sektorite suhtes.
Esimese lõigu kohaldamisel käsitatakse 
31. detsembril 2013 toetusõigusi omava 
põllumajandustootjana 
põllumajandustootjat, kellele on 
kõnealuseks kuupäevaks jaotatud või 
jäädavalt üle antud toetusõigused.

Or. en

Muudatusettepanek 1068
Diane Dodds, James Nicholson
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikega 2 ettenähtud võimalust 
rakendavad liikmesriigid kasutavad 
kõnealuse lõike kohaldamisest 
järelejäänud ülemmäära osa selleks, et 
suurendada toetusõiguste väärtust juhul, 
kui põhitoetuskava alusel 
põllumajandustootjatele jaotatud 
toetusõiguste koguväärtus, mis on 
arvutatud lõike 2 kohaselt, on väiksem kui 
selliste toetusõiguste, sealhulgas 
eritoetusõiguste koguväärtus, mida ta 
omas määrusega (EÜ) nr 73/2009 
kehtestatud ühtse otsemaksete kava alusel 
31. detsembril 2013. Selleks 
suurendatakse asjaomase 
põllumajandustootja toetusõiguse igat 
riiklikku või piirkondlikku ühikuväärtust 
osa võrra, mis vastab erinevusele lõike 2 
kohaselt arvutatud ja põhitoetuskava 
alusel jaotatavate toetusõiguste 
koguväärtuse ja selliste toetusõiguste, 
sealhulgas eritoetusõiguste koguväärtuse 
vahel, mida ta omas määrusega (EÜ) nr 
73/2009 kehtestatud ühtse otsemaksete 
kava alusel 31. detsembril 2013.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1069
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikega 2 ettenähtud võimalust 
rakendavad liikmesriigid kasutavad
kõnealuse lõike kohaldamisest järelejäänud 
ülemmäära osa selleks, et suurendada 
toetusõiguste väärtust juhul, kui 

3. Lõikega 2 ettenähtud võimalust 
rakendavad liikmesriigid võivad kasutada
kõnealuse lõike kohaldamisest järelejäänud 
ülemmäära osa selleks, et suurendada 
toetusõiguste väärtust juhul, kui 
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põhitoetuskava alusel 
põllumajandustootjatele jaotatud 
toetusõiguste koguväärtus, mis on 
arvutatud lõike 2 kohaselt, on väiksem kui 
selliste toetusõiguste, sealhulgas 
eritoetusõiguste koguväärtus, mida ta omas 
määrusega (EÜ) nr 73/2009 kehtestatud 
ühtse otsemaksete kava alusel 31. 
detsembril 2013. Selleks suurendatakse
asjaomase põllumajandustootja 
toetusõiguse igat riiklikku või 
piirkondlikku ühikuväärtust osa võrra, mis 
vastab erinevusele lõike 2 kohaselt 
arvutatud ja põhitoetuskava alusel 
jaotatavate toetusõiguste koguväärtuse ja 
selliste toetusõiguste, sealhulgas 
eritoetusõiguste koguväärtuse vahel, mida 
ta omas määrusega (EÜ) nr 73/2009 
kehtestatud ühtse otsemaksete kava alusel 
31. detsembril 2013.

põhitoetuskava alusel 
põllumajandustootjatele jaotatud 
toetusõiguste koguväärtus, mis on 
arvutatud lõike 2 kohaselt, on väiksem kui 
selliste toetusõiguste, sealhulgas 
eritoetusõiguste koguväärtus, mida ta omas 
määrusega (EÜ) nr 73/2009 kehtestatud 
ühtse otsemaksete kava alusel 31. 
detsembril 2013. Selleks võidakse 
suurendada asjaomase 
põllumajandustootja toetusõiguse igat 
riiklikku või piirkondlikku ühikuväärtust 
osa võrra, mis vastab erinevusele lõike 2 
kohaselt arvutatud ja põhitoetuskava alusel 
jaotatavate toetusõiguste koguväärtuse ja 
selliste toetusõiguste, sealhulgas 
eritoetusõiguste koguväärtuse vahel, mida 
ta omas määrusega (EÜ) nr 73/2009 
kehtestatud ühtse otsemaksete kava alusel 
31. detsembril 2013.

Or. en

Selgitus

Toetus hektari kohta tuleb jätta liikmesriikide otsutada, näidates seeläbi erinevusi üksikutes
põllumajandustootmise liikides.

Muudatusettepanek 1070
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Mara Bizzotto, 
Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, 
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Antonio Cancian, Lara Comi, Salvatore 
Caronna

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikega 2 ettenähtud võimalust 
rakendavad liikmesriigid kasutavad 
kõnealuse lõike kohaldamisest järelejäänud 
ülemmäära osa selleks, et suurendada 
toetusõiguste väärtust juhul, kui 
põhitoetuskava alusel 
põllumajandustootjatele jaotatud 

3. Lõikega 2 ettenähtud võimalust 
rakendavad liikmesriigid kasutavad 
kõnealuse lõike kohaldamisest järelejäänud 
ülemmäära osa selleks, et suurendada 
toetusõiguste väärtust juhul, kui 
põhitoetuskava alusel 
põllumajandustootjatele jaotatud 



AM\907854ET.doc 75/166 PE492.793v01-00

ET

toetusõiguste koguväärtus, mis on 
arvutatud lõike 2 kohaselt, on väiksem kui 
selliste toetusõiguste, sealhulgas 
eritoetusõiguste koguväärtus, mida ta omas
määrusega (EÜ) nr 73/2009 kehtestatud 
ühtse otsemaksete kava alusel 31.
detsembril 2013. Selleks suurendatakse 
asjaomase põllumajandustootja 
toetusõiguse igat riiklikku või 
piirkondlikku ühikuväärtust osa võrra, mis 
vastab erinevusele lõike 2 kohaselt 
arvutatud ja põhitoetuskava alusel 
jaotatavate toetusõiguste koguväärtuse ja 
selliste toetusõiguste, sealhulgas 
eritoetusõiguste koguväärtuse vahel, mida 
ta omas määrusega (EÜ) nr 73/2009 
kehtestatud ühtse otsemaksete kava alusel
31. detsembril 2013.

toetusõiguste koguväärtus, mis on 
arvutatud lõike 2 kohaselt, on väiksem kui 
selliste toetusõiguste, sealhulgas 
eritoetusõiguste koguväärtus, mille ta 
aktiveeris määrusega (EÜ) nr 73/2009 
kehtestatud ühtse otsemaksete kava alusel
2013. aastal. Selleks suurendatakse 
asjaomase põllumajandustootja 
toetusõiguse igat riiklikku või 
piirkondlikku ühikuväärtust osa võrra, mis 
vastab erinevusele lõike 2 kohaselt 
arvutatud ja põhitoetuskava alusel 
jaotatavate toetusõiguste koguväärtuse ja 
selliste toetusõiguste, sealhulgas 
eritoetusõiguste koguväärtuse vahel, mille 
ta aktiveeris määrusega (EÜ) nr 73/2009 
kehtestatud ühtse otsemaksete kava alusel 
2013. aastal.

Or. it

Muudatusettepanek 1071
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikega 2 ettenähtud võimalust 
rakendavad liikmesriigid kasutavad 
kõnealuse lõike kohaldamisest järelejäänud 
ülemmäära osa selleks, et suurendada 
toetusõiguste väärtust juhul, kui
põhitoetuskava alusel 
põllumajandustootjatele jaotatud 
toetusõiguste koguväärtus, mis on 
arvutatud lõike 2 kohaselt, on väiksem kui 
selliste toetusõiguste, sealhulgas 
eritoetusõiguste koguväärtus, mida ta omas
määrusega (EÜ) nr 73/2009 kehtestatud 
ühtse otsemaksete kava alusel 31.
detsembril 2013. Selleks suurendatakse 
asjaomase põllumajandustootja 
toetusõiguse igat riiklikku või 
piirkondlikku ühikuväärtust osa võrra, mis 

3. Lõikega 2 ettenähtud võimalust 
rakendavad liikmesriigid kasutavad 
kõnealuse lõike kohaldamisest järelejäänud 
ülemmäära osa selleks, et suurendada 
toetusõiguste väärtust juhul, kui 
põhitoetuskava alusel 
põllumajandustootjatele jaotatud 
toetusõiguste koguväärtus, mis on 
arvutatud lõike 2 kohaselt, on väiksem kui 
selliste toetusõiguste, sealhulgas 
eritoetusõiguste koguväärtus, mille ta 
palus aktiveerida määrusega (EÜ) nr 
73/2009 kehtestatud ühtse otsemaksete 
kava alusel 2013. aastal. Selleks 
suurendatakse asjaomase 
põllumajandustootja toetusõiguse igat 
riiklikku või piirkondlikku ühikuväärtust 
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vastab erinevusele lõike 2 kohaselt 
arvutatud ja põhitoetuskava alusel 
jaotatavate toetusõiguste koguväärtuse ja 
selliste toetusõiguste, sealhulgas 
eritoetusõiguste koguväärtuse vahel, mida 
ta omas määrusega (EÜ) nr 73/2009 
kehtestatud ühtse otsemaksete kava alusel
31. detsembril 2013.

osa võrra, mis vastab erinevusele lõike 2 
kohaselt arvutatud ja põhitoetuskava alusel 
jaotatavate toetusõiguste koguväärtuse ja 
selliste toetusõiguste, sealhulgas 
eritoetusõiguste koguväärtuse vahel, mille 
ta aktiveeris määrusega (EÜ) nr 73/2009 
kehtestatud ühtse otsemaksete kava alusel 
2013. aastal.

Or. fr

Selgitus

2013. aastal toetused aktiveerinud põllumajandustootjate suhtes tuleks rakendada 
ühtlustamist. Võib olla võimalik teha vahet põllumajandustootjal, kes aktiveeris toetusõigused 
2013. aastal, ja põllumajandustootjatel, kellel olid õigused 31. detsembril 2013.

Muudatusettepanek 1072
James Nicholson, Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikega 2 ettenähtud võimalust 
rakendavad liikmesriigid kasutavad 
kõnealuse lõike kohaldamisest järelejäänud 
ülemmäära osa selleks, et suurendada 
toetusõiguste väärtust juhul, kui 
põhitoetuskava alusel 
põllumajandustootjatele jaotatud 
toetusõiguste koguväärtus, mis on 
arvutatud lõike 2 kohaselt, on väiksem kui 
selliste toetusõiguste, sealhulgas 
eritoetusõiguste koguväärtus, mida ta omas 
määrusega (EÜ) nr 73/2009 kehtestatud 
ühtse otsemaksete kava alusel 31. 
detsembril 2013. Selleks suurendatakse 
asjaomase põllumajandustootja 
toetusõiguse igat riiklikku või 
piirkondlikku ühikuväärtust osa võrra, mis 
vastab erinevusele lõike 2 kohaselt 
arvutatud ja põhitoetuskava alusel 
jaotatavate toetusõiguste koguväärtuse ja 
selliste toetusõiguste, sealhulgas 

3. Lõikega 2 ettenähtud võimalust 
rakendavad liikmesriigid kasutavad 
kõnealuse lõike kohaldamisest järelejäänud 
ülemmäära osa selleks, et suurendada 
toetusõiguste väärtust juhul, kui 
põhitoetuskava alusel 
põllumajandustootjatele jaotatud 
toetusõiguste koguväärtus, mis on 
arvutatud lõike 2 kohaselt, on väiksem kui 
selliste toetusõiguste, sealhulgas 
eritoetusõiguste koguväärtus, mida ta omas 
määrusega (EÜ) nr 73/2009 kehtestatud
kehtiva ühtse otsemaksete kava alusel 31. 
detsembril 2013. Selleks suurendatakse 
asjaomase põllumajandustootja 
toetusõiguse igat riiklikku või 
piirkondlikku ühikuväärtust osa võrra, mis 
vastab erinevusele lõike 2 kohaselt 
arvutatud ja uue üksiku toetuskava alusel 
jaotatavate toetusõiguste koguväärtuse ja 
selliste toetusõiguste, sealhulgas 
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eritoetusõiguste koguväärtuse vahel, mida 
ta omas määrusega (EÜ) nr 73/2009 
kehtestatud ühtse otsemaksete kava alusel 
31. detsembril 2013.

eritoetusõiguste koguväärtuse vahel, mida 
ta omas määrusega (EÜ) nr 73/2009 
kehtestatud kehtiva ühtse otsemaksete kava 
alusel 31. detsembril 2013.

Or. en

Muudatusettepanek 1073
Vasilica Viorica Dăncilă

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikega 2 ettenähtud võimalust 
rakendavad liikmesriigid kasutavad 
kõnealuse lõike kohaldamisest järelejäänud 
ülemmäära osa selleks, et suurendada 
toetusõiguste väärtust juhul, kui 
põhitoetuskava alusel 
põllumajandustootjatele jaotatud 
toetusõiguste koguväärtus, mis on 
arvutatud lõike 2 kohaselt, on väiksem kui 
selliste toetusõiguste, sealhulgas 
eritoetusõiguste koguväärtus, mida ta omas 
määrusega (EÜ) nr 73/2009 kehtestatud 
ühtse otsemaksete kava alusel 31. 
detsembril 2013. Selleks suurendatakse 
asjaomase põllumajandustootja 
toetusõiguse igat riiklikku või 
piirkondlikku ühikuväärtust osa võrra, mis 
vastab erinevusele lõike 2 kohaselt 
arvutatud ja põhitoetuskava alusel 
jaotatavate toetusõiguste koguväärtuse ja 
selliste toetusõiguste, sealhulgas 
eritoetusõiguste koguväärtuse vahel, mida 
ta omas määrusega (EÜ) nr 73/2009 
kehtestatud ühtse otsemaksete kava alusel 
31. detsembril 2013.

3. Lõikega 2 ettenähtud võimalust 
rakendavad liikmesriigid kasutavad 
kõnealuse lõike kohaldamisest järelejäänud 
ülemmäära osa selleks, et suurendada 
toetusõiguste väärtust juhul, kui 
põhitoetuskava alusel 
põllumajandustootjatele jaotatud 
toetusõiguste koguväärtus, mis on 
arvutatud lõike 2 kohaselt, on väiksem kui 
selliste toetusõiguste, sealhulgas 
eritoetusõiguste koguväärtus, mida ta omas 
määrusega (EÜ) nr 73/2009 kehtestatud 
ühtse otsemaksete kava alusel 31. 
detsembril 2013. Selleks suurendatakse 
asjaomase põllumajandustootja 
toetusõiguse igat riiklikku või 
piirkondlikku ühikuväärtust osa võrra, mis 
vastab erinevusele lõike 2 kohaselt
arvutatud ja põhitoetuskava alusel 
jaotatavate toetusõiguste koguväärtuse ja 
selliste toetusõiguste, sealhulgas 
eritoetusõiguste koguväärtuse vahel, mida 
ta omas määrusega (EÜ) nr 73/2009 
kehtestatud ühtse otsemaksete kava alusel 
31. detsembril 2013. Seda tuleks 
kohaldada ka väikeste 
põllumajandustootjate suhtes, sest nemad 
loovad keskkonnaalast kasu.

Or. ro
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Muudatusettepanek 1074
Diane Dodds, James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 3 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad otsustada vajaduse 
korral piirkondlikul tasandil iga-aastased 
muudatused toetusõigustes.

Or. en

Muudatusettepanek 1075
Jill Evans, Derek Vaughan, Kay Swinburne, John Bufton

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 3 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad otsustada vajaduse 
korral piirkondlikul tasandil iga-aastased 
muudatused toetusõigustes.

Or. en

Muudatusettepanek 1076
Carlo Fidanza

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 3 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad suurendada artikli 
33 lõikes 1 või artikli 35 lõikes 1 mainitud 
riiklikke ülemmäärasid, et eelistada riigi 
tasandil valitud toetusesaajaid, kes 
mahuvad aktiivse põllumajandustootja 
mõiste alla, objektiivsete ja 
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mittediskrimineerivate kriteeriumide 
alusel. Komisjoni teavitatakse sellest 
otsusest enne 1. augustit 2013.

Or. it

Muudatusettepanek 1077
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Suurendamise arvutamiseks võib 
liikmesriik võtta arvesse ka määruse (EÜ) 
nr 73/2009 artikli 52, artikli 53 lõike 1 ja 
artikli 68 lõike 1 punkti b kohaselt 
2013. kalendriaastal antud toetust, 
tingimusel et liikmesriik ei kavatse 
kohaldada käesoleva määruse IV jaotises 
sätestatud vabatahtlikku 
tootmiskohustusega seotud toetust 
asjaomaste sektorite suhtes.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1078
Robert Dušek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Suurendamise arvutamiseks võib 
liikmesriik võtta arvesse ka määruse (EÜ) 
nr 73/2009 artikli 52, artikli 53 lõike 1 ja 
artikli 68 lõike 1 punkti b kohaselt 
2013. kalendriaastal antud toetust, 
tingimusel et liikmesriik ei kavatse 
kohaldada käesoleva määruse IV jaotises 
sätestatud vabatahtlikku 
tootmiskohustusega seotud toetust 

Suurendamise arvutamiseks võib 
liikmesriik võtta arvesse ka määruse (EÜ) 
nr 73/2009 artikli 52, artikli 53 lõike 1 ja 
artikli 68 lõike 1 punkti b kohaselt 2013. 
kalendriaastal ja artikli 132 kohaselt 2010. 
kalendriaastal antud toetust, tingimusel et 
liikmesriik ei kavatse kohaldada käesoleva 
määruse IV jaotises sätestatud 
vabatahtlikku tootmiskohustusega seotud 
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asjaomaste sektorite suhtes. toetust asjaomaste sektorite suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 1079
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Suurendamise arvutamiseks võib 
liikmesriik võtta arvesse ka määruse (EÜ) 
nr 73/2009 artikli 52, artikli 53 lõike 1 ja 
artikli 68 lõike 1 punkti b kohaselt 
2013. kalendriaastal antud toetust, 
tingimusel et liikmesriik ei kavatse 
kohaldada käesoleva määruse IV jaotises 
sätestatud vabatahtlikku 
tootmiskohustusega seotud toetust 
asjaomaste sektorite suhtes.

Suurendamise arvutamiseks võib 
liikmesriik võtta arvesse ka määruse (EÜ) 
nr 73/2009 artikli 52, artikli 53 lõike 1 ja 
artikli 68 lõike 1 punkti b kohaselt 2013. 
kalendriaastal ja artikli 132 kohaselt 2010. 
kalendriaastal antud toetust, tingimusel et 
liikmesriik ei kavatse kohaldada käesoleva 
määruse IV jaotises sätestatud 
vabatahtlikku tootmiskohustusega seotud 
toetust asjaomaste sektorite suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 1080
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõigu kohaldamisel käsitatakse 
31. detsembril 2013 toetusõigusi omava 
põllumajandustootjana 
põllumajandustootjat, kellele on 
kõnealuseks kuupäevaks jaotatud või 
jäädavalt üle antud toetusõigused.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 1081
Sandra Kalniete, Ivari Padar, Kārlis Šadurskis, Vytautas Landsbergis, Roberts Zīle, 
Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Algirdas Saudargas, Tunne Kelam, Inese Vaidere, 
Kristiina Ojuland

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 3 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetusõiguste väärtuste arvutamiseks 
võivad liikmesriigid, kes on lõikes 3 
osutatud suurendamise arvutamisel 
kohaldanud ühtse pindalatoetuse kava, 
võtta arvesse ühtse pindalatoetuse 
koguväärtust, eraldi makseid aastatel 
2011, 2012 või 2013 või 
põllumajandustootjatele 2012. või 2013. 
aastal artikli 68 lõike 1 punkti b ja/või 
artikli 68 lõike 1 punkti c kohaselt antud 
eritoetust ning 2010. ja 2012. aasta 
täiendavate riiklike otsetoetuste 
kogusummat, või nad võivad määratleda 
erinevad toetusõiguste ühikuväärtused 
põllumaa, rohumaa või ekstensiivse 
rohumaa hektari kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 1082
Juozas Imbrasas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 3 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetusõiguste väärtuste arvutamiseks 
võivad liikmesriigid, kes on lõikes 3 
osutatud suurendamise arvutamisel 
kohaldanud ühtse pindalatoetuse kava, 
võtta arvesse ühtse pindalatoetuse 
koguväärtust, eraldi makseid aastatel 
2011, 2012 või 2013 või 
põllumajandustootjatele 2012. või 2013. 
aastal artikli 68 lõike 1 punkti b ja/või 
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artikli 68 lõike 1 punkti c kohaselt antud 
eritoetust ning 2010. ja 2012. aasta 
täiendavate riiklike otsetoetuste 
kogusummat, või nad võivad määratleda 
erinevad toetusõiguste ühikuväärtused 
põllumaa, rohumaa või ekstensiivse 
rohumaa hektari kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 1083
Csaba Sándor Tabajdi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 3 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetusõiguste väärtuste arvutamiseks 
võivad liikmesriigid, kes on lõikes 3 
osutatud suurendamise arvutamisel 
kohaldanud ühtse pindalatoetuse kava, 
võtta arvesse ühtse pindalatoetuse 
koguväärtust, eraldi makseid aastatel 
2011, 2012 või 2013 või 
põllumajandustootjatele 2012. või 2013. 
aastal artikli 68 lõike 1 punkti b ja/või 
artikli 68 lõike 1 punkti c kohaselt antud 
eritoetust ning 2010. ja 2012. aasta 
täiendavate riiklike otsetoetuste 
kogusummat.

Or. en

Muudatusettepanek 1084
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada, Mariya Gabriel, Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid, kes kohaldasid ühtse 
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pindalatoetuse kava ja kes kasutavad 
lõikes 2 sätestatud võimalust kasutada 
kõnealuse lõike kohaldamisest 
järelejäänud ülemmäära osa selleks, et 
suurendada objektiivsete ja 
mittediskrimineerivate kriteeriumide 
alusel neile põllumajandustootjatele 
eraldatud toetusõiguste väärtust, kes 
saavad aastal 2012 täiendavaid riiklikke 
otsetoetusi või eraldi toetusi.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel, kes rakendavad ühtset pindalatoetuse kava, peaks samuti olema võimalus 
teha vahet põllumajandustootjate toetusõiguste vahel, sarnaselt vana ühtsete otsemaksete 
kava kasutavate liikmesriikidega.

Muudatusettepanek 1085
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Erinevalt artikli 22 lõikes 3 
sätestatust võivad liikmesriigid otsustada 
kohandada artikli 22 lõikes 3 osutatud 
arvutust, võtmata arvesse eriõigusi, mis 
põllumajandustootjal olid 31. detsembril 
2013. Liikmesriigid, kes kasutavad artikli 
22 lõikes 3a sätestatud võimalust, võivad 
samuti suurendada toetusõiguste väärtust 
põllumajandustootjate puhul, kes 
aktiveerisid eriõigused 2013. aastal. 
Suurenemine tohib ulatuda ainult 
summani, mis vastab põhitoetusele, mille 
põllumajandustootja sai eritoetusõiguse 
alusel 2013. aastal. Komisjon võtab 
rakendusaktidega vastu eeskirjad 
maksimumsumma kohta pärast artikli 22 
lõike 2 kohaldamist, kui liikmesriik 
kohaldab nii artikli 22 lõiget 3 kui ka 
artikli 22 lõiget 3 a, toetusõiguste 
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ühikuväärtuse suurendamise summa, 
üleviimiste ja nõutava miinimumtegevuse 
kohta, mida põllumajandustootja peab 
järgima, et saada käesoleva artikli 22 
lõike 3 a kohane toetusõiguste 
suurendamine. Artikli 22 lõige 5 ja artikli 
22 lõiget 6 kohaldatakse artikli 22 lõike 3a 
suhtes mutatis mutandis.

Or. en

Muudatusettepanek 1086
Milan Zver

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 4 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) võib maakasutusest sõltuvalt erineda;

Or. sl

Muudatusettepanek 1087
Riikka Manner, Hannu Takkula, Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid, kes on kooskõlas artikli 
18 lõikega 1 ja 2 otsustanud olemasolevad 
toetusõigused säilitada, võivad 
põllumajandustootjale kuuluvate 
toetusõiguste väärtuse arvutada andes 
kõigile toetusõigustele ühesuguse 
väärtuse või kohandades olemasolevate 
toetusõiguste väärtust.

Or. en
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Selgitus

Liikmesriikidel, kes kohaldavad piirkondlikku mudelit ja otsustavad pidada olemasolevaid 
toetusõigusi, peaks olema võimalus võtta kasutusele varasemate otsuste kohaselt kindla 
suurusega toetus.

Muudatusettepanek 1088
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Hiljemalt alates 2019. taotlusaastast on 
kõigi toetusõiguste ühikuväärtus 
liikmesriigis või artikli 20 kohaldamisel 
piirkonnas ühesugune.

5. Liikmesriigis hektari kohta makstava 
toetuse suurus tuleb järk-järgult 
ühtlustada sama mehhanismi abil, mida 
kohaldatakse liikmesriikide vaheliseks 
ühtlustamiseks.

Or. en

Selgitus

Et põllumajandustootjad saaksid kasu pikemast kohanemisperioodist.

Muudatusettepanek 1089
Mairead McGuinness, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Hiljemalt alates 2019. taotlusaastast on
kõigi toetusõiguste ühikuväärtus
liikmesriigis või artikli 20 kohaldamisel 
piirkonnas ühesugune.

5. Hiljemalt alates 2019. taotlusaastast võib
kõigi toetusõiguste ühikuväärtus 
liikmesriigis või artikli 20 kohaldamisel
olla piirkonnas ühesugune.

Or. en

Muudatusettepanek 1090
Jens Rohde
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Hiljemalt alates 2019. taotlusaastast on
kõigi toetusõiguste ühikuväärtus 
liikmesriigis või artikli 20 kohaldamisel 
piirkonnas ühesugune.

5. Hiljemalt alates 2019. taotlusaastast võib
kõigi toetusõiguste ühikuväärtus 
liikmesriigis või artikli 20 kohaldamisel
olla piirkonnas ühesugune.

Or. en

Selgitus

Toetus hektari kohta tuleb jätta liikmesriikide otsutada, näidates seeläbi erinevusi üksikutes 
põllumajandustootmise liikides.

Muudatusettepanek 1091
Liam Aylward

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Hiljemalt alates 2019. taotlusaastast on 
kõigi toetusõiguste ühikuväärtus 
liikmesriigis või artikli 20 kohaldamisel 
piirkonnas ühesugune.

5. Hiljemalt liikmesriigi kindlaksmääratud 
ja komisjoni heakskiidetud taotlusaastast 
on kõigi toetusõiguste ühikuväärtus 
liikmesriigis või artikli 20 kohaldamisel 
piirkonnas kohaldatud rohkem 
ühtlustatud ühikuväärtuse suunas.. 
Sealjuures tuleb nõuetekohaselt võtta 
arvesse igas liikmesriigis avalduvat mõju 
ja vajadust vältida tõsiseid häireid 
liikmesriigi põllumajanduse 
tootmisvõimsuses. 

Or. en

Muudatusettepanek 1092
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Hiljemalt alates 2019. taotlusaastast on 
kõigi toetusõiguste ühikuväärtus
liikmesriigis või artikli 20 kohaldamisel 
piirkonnas ühesugune.

5. Hiljemalt alates 2021. taotlusaastast
omavad kõik toetusõigused liikmesriigis 
või artikli 20 kohaldamisel piirkonnas:

a) on artikli 22 lõike 1 kohaselt 
ühesugune toetusõiguste ühikuväärtus;
b) on ühikuväärtus, mis erineb keskmisest 
ühikuväärtusest maksimaalselt 50%.

Or. en

Muudatusettepanek 1093
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Hiljemalt alates 2019. taotlusaastast on 
kõigi toetusõiguste ühikuväärtus
liikmesriigis või artikli 20 kohaldamisel 
piirkonnas ühesugune.

5. Hiljemalt alates 2019. taotlusaastast
kasutatakse liikmesriigis või artikli 20 
kohaldamisel piirkonnas kas ühesugust 
toetusõiguste ühikuväärtust, millele on 
osutatud artikli 22 lõikes 1, või väärtust, 
mis erineb teatud protsendi võrra artikli 
22 lõikes 1 osutatud keskmisest 
väärtusest.

Or. fr

Selgitus

Liikmesriikidele tuleb jätta teatav paindlikkus, et määrata kindlaks reformi edu tempo ja 
lõplik kuju. Muudatusettepanekuga tahetakse kohaldada otsetoetuste suhtes tunnelimeetodit, 
mida on kasutatud toetustasemete ühtlustamiseks liikmesriikides.

Muudatusettepanek 1094
Milan Zver
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Hiljemalt alates 2019. taotlusaastast on 
kõigi toetusõiguste ühikuväärtus 
liikmesriigis või artikli 20 kohaldamisel 
piirkonnas ühesugune.

5. Hiljemalt alates 2021. taotlusaastast on 
kõigi toetusõiguste ühikuväärtus 
liikmesriigis või artikli 20 kohaldamisel 
piirkonnas ühesugune. Ilma et see piiraks 
eelmise lõike kohaldamist, peab artikli 22 
lõike 1 punkti 2 kohaldamise korral olema 
liikmesriigi või piirkonna kõikide 
toetusõiguste ühikuväärtus sama 
põllumaa, rohumaa ja alalise karjamaa 
puhul.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel peaks olema võimalus rakendada erinevat toetust hektari kohta põllumaa ja 
püsirohumaa puhul, nagu on sätestatud määruse (EÜ) nr 73/2009 artiklis 4.

Muudatusettepanek 1095
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Hiljemalt alates 2019. taotlusaastast on
kõigi toetusõiguste ühikuväärtus 
liikmesriigis või artikli 20 kohaldamisel 
piirkonnas ühesugune.

5. Hiljemalt alates 2021. taotlusaastast
peaks kõigi toetusõiguste ühikuväärtus
olema liikmesriigis või artikli 20 
kohaldamisel piirkonnas ühesugune.

Or. en

Muudatusettepanek 1096
George Lyon, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Hiljemalt alates 2019. taotlusaastast on 
kõigi toetusõiguste ühikuväärtus 
liikmesriigis või artikli 20 kohaldamisel 
piirkonnas ühesugune.

5. Hiljemalt alates 2021. taotlusaastast on 
kõigi toetusõiguste ühikuväärtus 
liikmesriigis või artikli 20 kohaldamisel 
piirkonnas ühesugune.

Or. en

Selgitus

Et piirkondlikule mudelile üleminek toimuks edukalt, on tähtis anda põllumajandustootjatele 
piisavalt aega oma ärimudeli ja tegevuse kohandamiseks uue olukorraga seoses 
toetusõigustega, eriti juhtudel, kui toimub märkimisväärne ümberjagamine sektorite ja 
tootmismeetodite vahel. Komisjoni pakutud viie aasta pikkune ajavahemik ei ole piisavalt pikk 
nende kogemuste põhjal, mis on saadud juba üleminekuga alustanud liikmesriikidest.

Muudatusettepanek 1097
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Hiljemalt alates 2019. taotlusaastast on 
kõigi toetusõiguste ühikuväärtus 
liikmesriigis või artikli 20 kohaldamisel 
piirkonnas ühesugune.

5. Liikmesriigid lõpetavad toetusõiguste 
ühtlustamise hiljemalt 2022.
taotlusaastaks.

Or. it

Muudatusettepanek 1098
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Hiljemalt alates 2019. taotlusaastast on 5. Hiljemalt alates 2023. taotlusaastast on 
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kõigi toetusõiguste ühikuväärtus 
liikmesriigis või artikli 20 kohaldamisel 
piirkonnas ühesugune.

kõigi toetusõiguste ühikuväärtus 
liikmesriigis või artikli 20 kohaldamisel 
piirkonnas kohaldatud vähemalt 90%-ni 
asjaomase liikmesriigi või piirkonna 
toetusõiguse keskmisest väärtusest.

Or. es

Selgitus

Abisaajate sisemist lähenemist tuleb piirata ja see peab olema järk-järguline. Seetõttu tuleks 
pikendada ühtustamise tähtaega, et liikmesriigid või piirkonnad ei peaks kohaldama 2019. 
aastaks piirkondlikku kindlasummalist toetust, vaid neil oleks kohustus saavutada minimaalse 
ühtlustamise määr.

Muudatusettepanek 1099
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Hiljemalt alates 2019. taotlusaastast on
kõigi toetusõiguste ühikuväärtus 
liikmesriigis või artikli 20 kohaldamisel 
piirkonnas ühesugune.

5. 10 aasta jooksul alates käesoleva 
määruse kohaldamisest peab kõigi 
toetusõiguste ühikuväärtus olema
liikmesriigis või artikli 20 kohaldamisel 
piirkonnas ühesugune.

Or. en

Muudatusettepanek 1100
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Hiljemalt alates 2019. taotlusaastast on 
kõigi toetusõiguste ühikuväärtus 
liikmesriigis või artikli 20 kohaldamisel 
piirkonnas ühesugune.

5. Hiljemalt alates 2024. taotlusaastast on 
kõigi toetusõiguste ühikuväärtus 
liikmesriigis või artikli 20 kohaldamisel 
piirkonnas ühesugune.
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Or. bg

Muudatusettepanek 1101
James Nicholson, Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Hiljemalt alates 2019. taotlusaastast on 
kõigi toetusõiguste ühikuväärtus 
liikmesriigis või artikli 20 kohaldamisel 
piirkonnas ühesugune.

5. Hiljemalt alates 2024. taotlusaastast on 
kõigi toetusõiguste ühikuväärtus 
liikmesriigis või artikli 20 kohaldamisel 
piirkonnas ühesugune.

Or. en

Selgitus

Kindlasummalisele toetusele üleminekuks tuleks tagada kümneaastane ajavahemik.

Muudatusettepanek 1102
Paolo Bartolozzi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Hiljemalt alates 2019. taotlusaastast on 
kõigi toetusõiguste ühikuväärtus 
liikmesriigis või artikli 20 kohaldamisel 
piirkonnas ühesugune.

5. Hiljemalt alates 2024. taotlusaastast on 
kõigi toetusõiguste ühikuväärtus 
liikmesriigis või artikli 20 kohaldamisel 
piirkonnas ühesugune.

Or. en

Muudatusettepanek 1103
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Hiljemalt alates 2019. taotlusaastast on 
kõigi toetusõiguste ühikuväärtus 
liikmesriigis või artikli 20 kohaldamisel 
piirkonnas ühesugune.

5. Hiljemalt alates 2028. taotlusaastast on 
kõigi toetusõiguste ühikuväärtus 
liikmesriigis või artikli 20 kohaldamisel 
piirkonnas ühesugune.

Or. pt

Muudatusettepanek 1104
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Hiljemalt alates 2019. taotlusaastast on 
kõigi toetusõiguste ühikuväärtus
liikmesriigis või artikli 20 kohaldamisel 
piirkonnas ühesugune.

5. Hiljemalt alates 2019. taotlusaastast
omavad kõik toetusõigused liikmesriigis 
või artikli 20 kohaldamisel piirkonnas: a) 
ühesugust ühikuväärtust või b) ei ole
rohkem kui 40% keskmisest 
ühikuväärtusest madalamal, ja nende 
puhul, kelle ühikuväärtused on u 45% 
keskmisest ühikuväärtusest madalamad, 
tuleb neid järk-järgult suurendada 
keskmise ühikuväärtuseni.

Or. en

Muudatusettepanek 1105
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Hiljemalt alates 2019. taotlusaastast on 
kõigi toetusõiguste ühikuväärtus
liikmesriigis või artikli 20 kohaldamisel 
piirkonnas ühesugune.

5. Hiljemalt alates 2019. taotlusaastast
omavad kõik toetusõigused liikmesriigis 
või artikli 20 kohaldamisel piirkonnas:
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a) ühesugust ühikuväärtust
või
b) kõrvalekallet keskmisest 
ühikuväärtusest mitte rohkem kui 40%.

Or. it

Muudatusettepanek 1106
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ettepanek võtta vastu määrus
Article 22 – paragraph 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Hiljemalt alates 2019. taotlusaastast on 
kõigi toetusõiguste ühikuväärtus
liikmesriigis või artikli 20 kohaldamisel 
piirkonnas ühesugune.

5. Hiljemalt alates 2019. taotlusaastast
omavad kõik toetusõigused liikmesriigis 
või artikli 20 kohaldamisel piirkonnas:

a) ühesugust ühikuväärtust või
b) kõrvalekallet keskmisest 
ühikuväärtusest mitte rohkem kui 35%.

Or. fr

Muudatusettepanek 1107
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Hiljemalt alates 2019. taotlusaastast on 
kõigi toetusõiguste ühikuväärtus
liikmesriigis või artikli 20 kohaldamisel 
piirkonnas ühesugune.

5. Hiljemalt alates 2019. taotlusaastast
omavad kõik toetusõigused liikmesriigis 
või artikli 20 kohaldamisel piirkonnas: a) 
ühesugust ühikuväärtust või b) ei tohi olla 
rohkem kui 30% väiksem keskmisest 
ühikuväärtusest.

Or. en
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Muudatusettepanek 1108
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Hiljemalt alates 2019. taotlusaastast on
kõigi toetusõiguste ühikuväärtus
liikmesriigis või artikli 20 kohaldamisel 
piirkonnas ühesugune.

5. Tuleb teha jõupingutusi, et hiljemalt 
alates 2019. taotlusaastast ühtlustataks
kõigi toetusõiguste ühikuväärtust
liikmesriigis või artikli 20 kohaldamisel 
piirkonnas. Maksimaalne lubatud 
erinevus on kaks kolmandikku 
liikmesriigi või piirkonna keskmisest 
väärtusest.

Or. es

Selgitus

Es necesario contemplar una transición lenta en una convergencia interna del valor de los 
derechos en una región y por ello se propone una convergencia acorde a la propuesta que la 
Comisión ha efectuado en el caso de la convergencia de importes entre Estados miembros.La 
convergencia interna entre perceptores debe ser más proporcional a la propuesta de 
convergencia entre países, es decir, más limitada y más progresiva. Por ello, se debe permitir 
que los EEMM no alcancen una tasa plana a nivel de región o estado miembro en 2019, sino 
que se lleguen, como mínimo, al nivel de convergencia “objetivo” establecido, todo ello con 
la necesaria flexibilidad para aplicar los elementos que se acuerden.

Muudatusettepanek 1109
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Hiljemalt alates 2019. taotlusaastast on 
kõigi toetusõiguste ühikuväärtus 
liikmesriigis või artikli 20 kohaldamisel 
piirkonnas ühesugune.

5. Hiljemalt alates 2019. taotlusaastast on 
kõigi toetusõiguste ühikuväärtus 
liikmesriigis või artikli 20 kohaldamisel 
piirkonnas kohaldatud vähemalt 25%-ni 
asjaomase liikmesriigi või piirkonna
toetusõiguse keskmisest väärtusest.
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Or. es

Selgitus

Abisaajate siseriiklik lähenemine peab paremini kajastama riikidevahelist lähenemist ning 
olema piiratum ja toimuma järk-järgult. Seepärast ei peaks liikmesriigid kohaldama 2019. 
aastaks piirkondlikku kindlasummalist toetust, vaid selle asemel, et saavutada sel eesmärgil 
kehtestatud minimaalne ühtlustamise tase, tuleks neile anda paindlikkus kasutada neile 
sobivaid vahendeid.

Muudatusettepanek 1110
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Hiljemalt alates 2019. taotlusaastast on 
kõigi toetusõiguste ühikuväärtus 
liikmesriigis või artikli 20 kohaldamisel 
piirkonnas ühesugune.

5. Hiljemalt alates 2019. taotlusaastast on 
kõigi toetusõiguste ühikuväärtus 
liikmesriigis või artikli 20 kohaldamisel 
piirkonnas kohaldatud vähemalt 25%-ni 
asjaomase liikmesriigi või piirkonna 
toetusõiguse keskmisest väärtusest, mille 
määravad kindlaks liikmesriigid.

Or. es

Selgitus

Abisaajate sisemist lähenemist tuleb piirata ja see peab olema järk-järguline. Seepärast ei 
peaks liikmesriigid kohaldama piirkonna või liikmesriigi suhtes kindlasummalist toetust 2019. 
aastaks, kuid peaks selle asemel olema kohustatud saavutama minimaalse lähenemise taseme.

Muudatusettepanek 1111
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Hiljemalt alates 2019. taotlusaastast on 
kõigi toetusõiguste ühikuväärtus 

5. Hiljemalt alates finantsperspektiivi 
lõpus olevast 2019. taotlusaastast on kõigi 
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liikmesriigis või artikli 20 kohaldamisel 
piirkonnas ühesugune.

toetusõiguste ühikuväärtus liikmesriigis või 
artikli 20 kohaldamisel piirkonnas 
ühesugune.

Or. en

Muudatusettepanek 1112
George Lyon, Phil Bennion

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Lõigete 2, 3 ja 5 kohaldamisel võivad 
liikmesriigid võtta meetmeid selle 
tagamiseks, et kui toetusõigusi 
põllumajandusettevõtte tasandil 
vähendatakse, ei jääks üleminekuperioodi 
lõpul aktiveeritud toetusõiguste tase 2014. 
aasta tasemele alla rohkem kui 70%.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga pakutakse alternatiivi raportööri muudatusettepanekule 56. Selline 
korrigeeriv mehhanism võimaldaks liikmesriikidel kohaldada oma otsustusõigust, et üleminek 
piirkondlikule mudelile ei tekiks liigset ümberjaotavat mõju, ja ainult äärmuslikel juhtudel, 
kui põllumajandustootja kaotab toetusõigustest 70 protsenti või rohkem.

Muudatusettepanek 1113
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Lõigete 2, 3 ja 5 kohaldamisel 
võtavad liikmesriigid meetmeid selle 
tagamiseks, et kui toetusõigusi 
põllumajandusettevõtte tasandil 
vähendatakse, ei jääks 2020. aastal 
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aktiveeritud toetusõiguste tase 2013. aasta 
tasemele alla rohkem kui 30%.

Or. en

Muudatusettepanek 1114
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Lõigete 2, 3 ja 5 kohaldamisel võivad 
liikmesriigid võtta meetmeid selle 
tagamiseks, et kui toetusõigusi 
põllumajandusettevõtte tasandil 
vähendatakse, ei jääks 2019. aastal 
aktiveeritud toetusõiguste tase 2013. aasta 
tasemele alla rohkem kui 30%.

Or. en

Muudatusettepanek 1115
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Lõigete 2, 3 ja 5 kohaldamisel võivad 
liikmesriigid võtta meetmeid selle 
tagamiseks, et kui toetusõigusi 
põllumajandusettevõtte tasandil 
vähendatakse, ei jääks 2019. aastal 
aktiveeritud toetusõiguste tase 2014. aasta 
tasemele alla rohkem kui 20%.

Or. es
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Muudatusettepanek 1116
Liam Aylward

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Lõigete 2, 3 ja 5 kohaldamisel võivad 
liikmesriigid võtta meetmeid selle 
tagamiseks, et kui toetusõigusi 
põllumajandusettevõtte tasandil 
vähendatakse, ei jääks liikmesriikidega 
kokkulepitud kuupäeval aktiveeritud 
toetusõiguste tase rohkem kui 10% alla 
31. detsembril 2013. aastal aktiveeritud 
toetusõiguste tasemest.

Or. en

Muudatusettepanek 1117
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Hiljemalt alates 2024. taotlusaastast 
on kõigi toetusõiguste ühikuväärtus 
liikmesriigis või artikli 20 kohaldamisel 
piirkonnas ühesugune.

Or. fr

Muudatusettepanek 1118
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Liikmesriigid võivad objektiivsete ja 



AM\907854ET.doc 99/166 PE492.793v01-00

ET

mittediskrimineerivate kriteeriumite 
alusel luua toetusõiguste ühikuväärtust 
tootmisliigi alusel arvestamise süsteemi, et 
eelkõige võtta arvesse sissetulekut hektari 
kohta vastavalt erinevatele 
tootmisliikidele. 

Or. fr

Muudatusettepanek 1119
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Lõigete 2 ja 3 kohaldamisel liiguvad
liikmesriigid, järgides liidu õiguse 
üldpõhimõtteid, riiklikul või piirkondlikul 
tasandil toetusõiguste väärtuse 
ühtlustamise suunas. Selleks määravad
liikmesriigid 1. augustiks 2013 kindlaks 
võetavad sammud. Nende kohaselt
muudetakse toetusõigusi järk-järgult igal 
aastal vastavalt objektiivsetele ja 
mittediskrimineerivatele kriteeriumidele.

6. Lõigete 2 ja 3 kohaldamisel võivad
liikmesriigid, järgides liidu õiguse 
üldpõhimõtteid, liikuda riiklikul või 
piirkondlikul tasandil toetusõiguste 
väärtuse ühtlustamise suunas. Selleks
võivad liikmesriigid 1. augustiks 2013
määrata kindlaks võetavad sammud.
Nende kohaselt võidakse toetusõigusi järk-
järgult igal aastal muuta vastavalt 
objektiivsetele ja mittediskrimineerivatele 
kriteeriumidele.

Or. en

Selgitus

Toetus hektari kohta tuleb jätta liikmesriikide otsutada, näidates seeläbi erinevusi üksikutes 
põllumajandustootmise liikides.

Muudatusettepanek 1120
Liam Aylward

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 6 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Lõigete 2 ja 3 kohaldamisel liiguvad 
liikmesriigid, järgides liidu õiguse 
üldpõhimõtteid, riiklikul või piirkondlikul 
tasandil toetusõiguste väärtuse 
ühtlustamise suunas. Selleks määravad 
liikmesriigid 1. augustiks 2013 kindlaks 
võetavad sammud. Nende kohaselt 
muudetakse toetusõigusi järk-järgult igal 
aastal vastavalt objektiivsetele ja 
mittediskrimineerivatele kriteeriumidele.

6. Lõigete 2 ja 3 kohaldamisel liiguvad 
liikmesriigid, järgides liidu õiguse 
üldpõhimõtteid, riiklikul või piirkondlikul 
tasandil toetusõiguste väärtuse 
ühtlustamise suunas. Selleks määravad 
liikmesriigid 1. augustiks 2013 kindlaks 
võetavad sammud. Kui toetusõigusi ei 
eksisteerinud 31. detsembril 2013 või 31. 
detsembril 2013 eksisteerivate 
toetusõiguste väärtus on väiksem artikli 
22 lõikes 1 sätestatud riiklikust või 
piirkondlikust keskmisest väärtusest, 
suurendatakse toetusõigusi kuni 100 
hektari kohta ja toetusõiguste 
vähendamise järel saadaval olevate 
vahendite piires, mille väärtus 31. 
detsembril 2013 oli suurem kui artikli 22 
lõikes 1 sätestatud riiklik või piirkondlik 
väärtus.

Or. en

Selgitus

Lähenemine ühtsele ühikuväärtusele aastaks 2019 võib mõnel juhul kujutada endast liiga 
suurt murrangut. Seetõttu tuleks liikmesriikidele võimaldada piisavat paindlikkust seoses 
nende poolt valitud lähenemiskiirusega, et mitte ohustada liikmesriikide kõige tootlikumate 
põllumajandustootjate elujõulisust.

Muudatusettepanek 1121
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Lõigete 2 ja 3 kohaldamisel liiguvad 
liikmesriigid, järgides liidu õiguse 
üldpõhimõtteid, riiklikul või piirkondlikul 
tasandil toetusõiguste väärtuse 
ühtlustamise suunas. Selleks määravad 
liikmesriigid 1. augustiks 2013 kindlaks

6. Lõigete 2, 3 ja 5 kohaldamisel liiguvad 
liikmesriigid, järgides liidu õiguse 
üldpõhimõtteid, riiklikul või piirkondlikul 
tasandil toetusõiguste väärtuse 
ühtlustamise suunas, võttes arvesse artikli 
22 lõikes 5 osutatud protsenti. Selleks 
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võetavad sammud. Nende kohaselt 
muudetakse toetusõigusi järk-järgult igal 
aastal vastavalt objektiivsetele ja 
mittediskrimineerivatele kriteeriumidele.

määravad liikmesriigid kindlaks 1. 
augustiks 2013 määratletavad protsendid 
ja võetavad meetmed. Nende kohaselt 
muudetakse toetusõigusi igal aastal.
Muudatused ja etapid määratakse 
kindlaks vastavalt objektiivsetele ja 
mittediskrimineerivatele kriteeriumidele, 
mis võivad hõlmata tootmise intensiivsust.

Or. fr

Selgitus

Olukord erineb liikmesriigiti tugevalt. Liikmesriikidele tuleb jätta teatav paindlikkus, et 
määrata kindlaks reformi edu tempo ja lõplik kuju. Samuti peaks neil olema õigus piirata 
põllumajandustootjate kahjumit. Et põllumajandusettevõttes tehtava töö intensiivsus omab 
sellega seoses tähtsust, tuleb seda valikute tegemisel arvesse võtta.

Muudatusettepanek 1122
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Lõigete 2 ja 3 kohaldamisel liiguvad 
liikmesriigid, järgides liidu õiguse 
üldpõhimõtteid, riiklikul või piirkondlikul 
tasandil toetusõiguste väärtuse 
ühtlustamise suunas. Selleks määravad 
liikmesriigid 1. augustiks 2013 kindlaks 
võetavad sammud. Nende kohaselt 
muudetakse toetusõigusi järk-järgult igal 
aastal vastavalt objektiivsetele ja 
mittediskrimineerivatele kriteeriumidele.

6. Lõigete 2, 3 ja 5 kohaldamisel liiguvad 
liikmesriigid, järgides liidu õiguse 
üldpõhimõtteid, riiklikul või piirkondlikul 
tasandil toetusõiguste väärtuse 
ühtlustamise suunas, võttes vajaduse 
korral arvesse artikli 22 lõikes 5 osutatud 
protsenti. Selleks määravad liikmesriigid 
1. augustiks 2013 kindlaks võetavad 
sammud. Nende kohaselt muudetakse 
toetusõigusi järk-järgult igal aastal 
vastavalt objektiivsetele ja 
mittediskrimineerivatele kriteeriumidele.

Or. en

Muudatusettepanek 1123
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Lõigete 2 ja 3 kohaldamisel liiguvad 
liikmesriigid, järgides liidu õiguse 
üldpõhimõtteid, riiklikul või piirkondlikul 
tasandil toetusõiguste väärtuse 
ühtlustamise suunas. Selleks määravad 
liikmesriigid 1. augustiks 2013 kindlaks 
võetavad sammud. Nende kohaselt 
muudetakse toetusõigusi järk-järgult igal 
aastal vastavalt objektiivsetele ja 
mittediskrimineerivatele kriteeriumidele.

6. Lõigete 2 ja 3 kohaldamisel liiguvad 
liikmesriigid, järgides liidu õiguse 
üldpõhimõtteid, riiklikul või piirkondlikul 
tasandil toetusõiguste väärtuse 
ühtlustamise suunas. Selleks määravad 
liikmesriigid 31. oktoobriks 2013 kindlaks 
võetavad sammud. Nende kohaselt 
muudetakse toetusõigusi järk-järgult igal 
aastal vastavalt objektiivsetele ja 
mittediskrimineerivatele kriteeriumidele.

Or. es

Selgitus

Pidades silmas aega, mis on vajalik komisjoni eeskirjade heakskiitmiseks, on Hispaanial 
tegelikkuses võimatu teavitada komisjoni meetmetest, mida ta on võtnud uue toetusemudeli 
rakendamiseks 1. augustiks 2013. Me teeme ettepaneku pikendada tähtaega kuni 31. 
detsembrini 2013.

Muudatusettepanek 1124
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Lõigete 2 ja 3 kohaldamisel liiguvad 
liikmesriigid, järgides liidu õiguse 
üldpõhimõtteid, riiklikul või piirkondlikul 
tasandil toetusõiguste väärtuse 
ühtlustamise suunas. Selleks määravad 
liikmesriigid 1. augustiks 2013 kindlaks 
võetavad sammud. Nende kohaselt 
muudetakse toetusõigusi järk-järgult igal 
aastal vastavalt objektiivsetele ja 
mittediskrimineerivatele kriteeriumidele.

6. Lõigete 2 ja 3 kohaldamisel liiguvad 
liikmesriigid, järgides liidu õiguse 
üldpõhimõtteid, riiklikul või piirkondlikul 
tasandil toetusõiguste väärtuse 
ühtlustamise suunas. Selleks määravad 
liikmesriigid 31. detsembriks 2013 
kindlaks võetavad sammud. Nende 
kohaselt muudetakse toetusõigusi järk-
järgult igal aastal vastavalt objektiivsetele 
ja mittediskrimineerivatele kriteeriumidele.

Or. es
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Muudatusettepanek 1125
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Lõigete 2 ja 3 kohaldamisel liiguvad 
liikmesriigid, järgides liidu õiguse 
üldpõhimõtteid, riiklikul või piirkondlikul 
tasandil toetusõiguste väärtuse 
ühtlustamise suunas. Selleks määravad 
liikmesriigid 1. augustiks 2013 kindlaks 
võetavad sammud. Nende kohaselt 
muudetakse toetusõigusi järk-järgult igal 
aastal vastavalt objektiivsetele ja 
mittediskrimineerivatele kriteeriumidele.

6. Lõigete 2 ja 3 kohaldamisel liiguvad 
liikmesriigid, järgides liidu õiguse 
üldpõhimõtteid, riiklikul või piirkondlikul 
tasandil toetusõiguste väärtuse 
ühtlustamise suunas. Selleks määravad 
liikmesriigid 31. detsembriks 2013 
kindlaks võetavad sammud. Nende 
kohaselt muudetakse toetusõigusi järk-
järgult igal aastal vastavalt objektiivsetele 
ja mittediskrimineerivatele kriteeriumidele.

Or. es

Selgitus

Tähtajast ei ole võimalik kinni pidada, pidades silmas selle ettepaneku menetlemise aega.

Muudatusettepanek 1126
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 6 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui liikmesriigis või piirkonnas 
tegeletakse karja-, lamba- või 
kitsekasvatusega, võib nendele sektoritele 
anda artiklis 20 sätestatud objektiivsete ja 
mittediskrimineerivate kriteeriumite 
alusel IV jaotises osutatud 
tootmiskohustusega seotud toetust.
Komisjonile tuleb sel juhul esitada selle 
kohta piisavad põhjendused, mille järel 
tohib suurendada protsendipõhist 
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riiklikku ülemmäära, mille liikmesriigid 
võivad eraldada tootmiskohustusega 
seotud toetusele, tingimusel et artikli 39 
lõikes 3 sätestatud tingimused on täidetud.

Or. es

Selgitus

Seoses veise-, lamba- ja kitsekasvatussektoriga tuleb teha Euroopa Liidu institutsioonidele 
täielikult selgeks, et uut ÜPP ettepanekut käsitletakse ainult põllumajandusest lähtudes ja 
kuni 2013. aastani toetust saavaid loomakasvatussektoreid ei ole arvesse võetud. Nimetatud 
sektoritele ei ole lähenetud õiglaselt või proportsionaalselt, mistõttu tuleks leida neid mitte 
välistav lahendus. 

Muudatusettepanek 1127
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 6 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pidades silmas lähenemisprotsessiga 
seotud arenguid, on liikmesriikidel kuni 1. 
augustini 2016. aega vaadata läbi 
lähenemismeetmed, mis jõustuksid 
läbivaatamisprotsessile järgneva aasta 1. 
jaanuaril.

Or. es

Muudatusettepanek 1128
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 6 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pidades silmas lähenemisprotsessiga 
seotud arenguid, on liikmesriikidel kuni 1. 
augustini 2016. aega vaadata läbi 
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lähenemismeetmed, mis jõustuksid 
läbivaatamisprotsessile järgneva aasta 1. 
jaanuaril.

Or. es

Selgitus

Muudatusettepanekutega tehtakse ettepanek viia läbi lähenemismeetmete vahekokkuvõte, et 
viia sisse vajalikud muudatused.

Muudatusettepanek 1129
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 6 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pidades silmas lähenemisprotsessiga 
seotud arenguid, on liikmesriikidel kuni 1. 
augustini 2016. aega vaadata läbi 
lähenemismeetmed, mis jõustuksid 
läbivaatamisprotsessile järgneva aasta 1. 
jaanuaril.

Or. es

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on teha kindlaks tulemused ja teha vajalikud parandused, et 
saavutada seatud tulemused.

Muudatusettepanek 1130
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 22 a
Liikmesriikide toetusõiguste väärtuse 

ühtlustamine
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1. Aastate 2014–2020 mitmeaastase 
finantsraamistiku kehtivusaja lõpuks 
hakatakse otsetoetusi kogu liidu ulatuses 
jaotama õiglaselt, et tagada kõigi 
liikmesriikide põllumajandustootjate 
otsetoetusest saadavate sissetulekute 
täielik ühtlustamine.
2. Lõikes 1 viidatud ühtlustamiseesmärgi 
täitmiseks esitab komisjon hiljemalt 2012. 
aasta lõpuks ettepaneku, milles 
kehtestatakse selle realiseerimise meetod 
ja ajakava. Ettepanekus näidatakse ära 
hektaripõhise toetuse vaheetapid 
eesmärgiga saavutada eelnimetatud 
tähtajaks nende täielik ühtlustamine. 
3. Lõigetes 1 ja 2 osundatud ühtlustamist 
rahastavad proportsionaalselt kõik 
liikmesriigid, kelle otsetoetused ületavad 
liidu keskmist.
4. Lõikes 1 nimetatud ühtlustamise juures 
võetakse nõuetekohaselt arvesse 
liikmesriikide palgatasemete ja 
sisendkulude erinevusi. Komisjon 
arvestab neid erinevusi lõikes 2 osundatud 
ettepanekus.

Or. pt

Muudatusettepanek 1131
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Mariya Gabriel, Agnès Le Brun, Maria do Céu 
Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 22 a
Ühtse pindalatoetuse kava

1. Erandina 1. peatükist võivad 
liikmesriigid, kus 31. detsembriks 2013 
kasutatakse määruse (EÜ) nr 73/2009 V 
jaotisega kehtestatud ühtse pindalatoetuse 
kava, toetada põllumajandustootjaid 
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vastavalt käesolevale peatükile.
2. Ühtset pindalatoetust makstakse aasta 
kohta. Selle arvutamiseks jagatakse artikli 
28 b kohaselt liikmesriigile kehtestatud 
aastatoetuse ülemmäär iga asjaomase 
liikmesriigi põllumajandusmaa pindalaga, 
mis määratakse vastavalt artiklile 28 d.
3. Kui asjaomased liikmesriigid 
kavatsevad ühtse pindalatoetuse kava 
kohaldamise lõpetada, teatavad nad sellest 
komisjonile viimase kohaldamisaasta 1. 
augustiks. Ühtse pindalatoetuse kava 
lõpetamise järel kohaldatakse vastavalt 
asjaomastele liidu eeskirjadele ja 
õigusaktidele põhitoetuskava.

Or. en

Muudatusettepanek 1132
Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Monika Hohlmeier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 22 a
1. Määruse (EÜ) nr 73/2009 kohast 
piirkondlikku mudelit kohaldavad 
liikmesriigid võivad 5 000 euro suuruse 
toetuse kaotamise eest maksta 
põllumajandustootjatele iga-aastast 
hüvitist. Lisaks võib kõnealust summat 
väikeste ja keskmise suurusega 
põllumajandusettevõtete jaoks veelgi 
suurendada.
2. Lõikes 1 nimetatud täiendava summa 
katmiseks võivad liikmesriigid kuni 1. 
augustini (xx) kasutada kuni 5% oma II 
lisas näidatud riikliku toetuse 
ülemmäärast. Toetus väikestele 
põllumajandusettevõtjatele ja käesolevas 
artiklis sätestatud täiendav toetus kokku ei 
või olla suurem kui 10% liikmesriigi 
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riikliku toetuse ülemmäärast.

Or. de

Muudatusettepanek 1133
Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 22 a
1. Erandina artiklist 22 võivad 
liikmesriigid lähendada oma riikliku või 
piirkondliku tasandi toetusõiguste 
ühikuväärtust osaliselt taotlusaasta 2019 
ühtsetele riiklikele või piirkondlikele 
väärtustele, kuid mitte nendega 
võrdsustada. Kasutatav 
lähendamismetoodika peab korrigeerima 
keskmisest vähem kui 90% moodustavate 
toetusõiguste väärtusi, nii et erinevust 
nende esialgse tasemega võrreldes 
vähendatakse vähemalt kolmandiku 
võrra, nagu näidatakse lõikes 3. 
Nimetatud ühtlustamise rahastamiseks 
alandatakse riiklikku või piirkondlikku 
keskmist ületavaid toetusõiguste väärtusi.
2. Lõike 1 kohaldamisel fikseerivad 
liikmesriigid liidu õiguse põhimõtteid 
järgides 1. augustiks 2013 võetavad 
meetmed. Need meetmed hõlmavad 
toetusõiguste iga-aastast progressiivset 
muutmist objektiivsete ja 
mittediskrimineerivate kriteeriumide 
põhjal..
Esimeses lõigus osutatud meetmetest 
teavitatakse komisjoni kõnealuses lõigus 
osutatud kuupäevaks.
3. Lõiget 1 kohaldavad liikmesriigid 
arvutavad välja individuaalse 
põllumajandustootja toetusõiguste 
esialgse koguväärtuse, võttes arvesse tema 
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määrusega (EÜ) nr 73/2009 kehtestatud 
otsemaksete kavast tulenenud 
toetusõiguste, sealhulgas eritoetusõiguste 
koguväärtust 31. detsembril 2013. 
Põllumajandustootjale eraldatavate 
toetusõiguste koguväärtust vähendatakse 
protsentuaalse erinevuse võrra, mis 
kujuneb ühelt poolt määruse (EÜ) nr 
73/2009 VIII lisas toodud riikliku 
ülemmäära ja teiselt poolt artiklite 19 või 
20 kohaselt kehtestatud riikliku 
ülemmäära (mille suhtes on kohaldatud 
artikli 23 lõikega 1 ettenähtud lineaarset 
vähendamist) vahel. Põllumajandustootja 
toetusõiguse ühikuväärtuse saamiseks 
jagatakse käesoleva artikli kohaselt leitud 
koguväärtus talle artikli 21 lõike 2 
kohaselt eraldatud toetusõiguste arvuga.

Or. en

Selgitus

Aastaks 2019 ühtse kindla suurusega määra kasutuselevõtmise mõjude leevendamiseks 
tehakse ettepanek määrade osaliseks, mittetäielikuks ühtlustamiseks. Lõikes 1 nähakse ette 
määrade lähendamine. Lõikes 2 kehtestatakse selle etapid ja ajakava. Lõikes 3 käsitletakse 
seda, kuidas arvutada esimesed toetusõigused 2014. aastaks ja seotakse need 2013. aasta 
toetusõiguste väärtustega, mida korrigeeritakse iga-aastase ülemmäära vähendamise ja mis 
tahes pindalamuutustega.

Muudatusettepanek 1134
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 22 a
1. Erandina artiklist 22 võivad 
liikmesriigid oma riikliku või piirkondliku 
tasandi toetusõiguste väärtusi osaliselt 
lähendada taotlusaasta 2019 ühtsetele 
riiklikele või piirkondlikele väärtustele, 
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kuid mitte nendega võrdsustada.
2. Eelmise lõike kohaldamisel 
määratlevad liikmesriigid liidu õiguse 
põhimõtteid järgides 1. augustiks 2013 
võetavad meetmed. Need meetmed 
hõlmavad toetusõiguste väärtuse iga-
aastast progressiivset muutmist 
objektiivsete ja mittediskrimineerivate 
kriteeriumide põhjal.
3. Kui liikmesriigid otsustavad käesoleva 
artikli lõiget 1 kohaldada, arvutavad nad 
välja toetusõiguste esialgse koguväärtuse, 
võttes aluseks tema määrusega (EÜ) nr 
73/2009 kehtestatud otsemaksete kavast 
tulenenud toetusõiguste, sealhulgas 
eritoetusõiguste koguväärtuse 31. 
detsembril 2013. Põllumajandustootjale 
eraldatavate toetusõiguste koguväärtust 
vähendatakse proportsionaalselt 
erinevusega ühelt poolt määruse (EÜ) nr 
73/2009 VIII lisas osutatud riikliku 
ülemmäära ja teiselt poolt artiklites 19 või 
20 nimetatud riikliku ülemmäära vahel, 
mille suhtes on kohaldatud artikli 23 
lõikega 1 ettenähtud lineaarset 
vähendamist. Igale põllumajandustootjale 
eraldatavate toetusõiguste koguväärtuse 
saamiseks jagatakse käesoleva artikli 
kohaselt leitud koguväärtus talle artikli 21 
lõike 2 kohaselt eraldatud toetusõiguste 
arvuga.

Or. es

Selgitus

Liikmesriikides, kes jätkuvalt kasutavad varasemaid andmeid ja kelle põllumajandus on väga 
mitmepalgeline, võib rahaliste vahendite ümberjaotamine abisaajate ja sektorite vahel (mis 
eeldab uut abimudelit) tugevalt mõjutada põllumajandusettevõtete majanduslikku elujõulisust. 
Seepärast leiame, et abisaajate lähendamine peaks toimuma järkjärgulisemalt ja piiratumalt.

Muudatusettepanek 1135
Paolo De Castro, Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Christel Schaldemose, 
Phil Prendergast, Salvatore Caronna
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 22 a
1. Erandina artiklist 22 võivad 
liikmesriigid valida osalise lähendamise, 
et jõuda järkjärgult toetusõiguste 
ühtlustamiseni oma artikli 22 lõikes 5 
nimetatud ühtse, riigi või piirkonna 
tasandil määratletud ühikuväärtusega.
2. Lõikes 1 antud võimalust kasutavad 
liikmesriigid kehtestavad objektiivsete ja 
mittediskrimineerivate kriteeriumide 
põhjal põllumajandustootjale 2013. aastal 
kuulunud erinevate toetusõiguste, 
sealhulgas eritoetusõiguste väärtuse 
progressiivse hüvitamise korra ning 
jagavad kasud ja kahjud toetusõigusega 
tootjate vahel proportsionaalselt ja 
vastavalt toetusõiguste väärtusele.
3. Lõikes 1 antud võimalust kasutavad 
liikmesriigid koostavad 
„põhitoetusõiguste ühtlustamise riikliku 
kava”, milles nad esitatavad toetusõiguste 
väärtuse iga-aastase hüvitamise 
kriteeriumid. Riiklikus ühtlustamiskavas 
võib kindlaks määrata aasta toetusõiguste 
ülemmäära. Saadud sääste kasutatakse 
selleks, et kiirendada artikli 22 lõikes 5 
määratletud ühtsest ühikuväärtusest 
väiksema väärtusega toetusõiguste 
ühtlustamisprotsessi.
4. Artikli 23 lõikes 1 nimetatud lineaarse 
vähendamise järel peaksid 
ühtlustamisprotsessis kasutatavad 
rahalised vahendid moodustama vähemalt 
40% artiklis 19 või artiklis 20 määratletud 
riiklikust või piirkondlikust ülemmäärast.

Or. en
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Muudatusettepanek 1136
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Agnès Le Brun, Maria do Céu Patrão Neves, 
Czesław Adam Siekierski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 22 b
Ühtse pindalatoetuse kava ülemmäär

1. Komisjon kehtestab rakendusaktidega 
ühtse pindalatoetuste kava iga-aastased 
riiklikud ülemmäärad, lahutades II lisas 
kehtestatud iga-aastastest riiklikest 
ülemmääradest artiklite 33, 35, 37 ja 39 
kohaselt sätestatavad iga-aastased 
summad. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu vastavalt artikli 56 lõikes 2 
osutatud kontrollimenetlusele.
2. Iga liikmesriigi ühtse pindalatoetuste 
kava aastamaksete koguväärtus võrdub 
vastava riikliku ülemmääraga, mille 
komisjon kehtestab vastavalt lõikele 1.
3. Kui komisjoni poolt vastavalt lõikele 1 
kehtestatud ülemmäära eelmise aastaga 
võrreldes muudetakse või kui antud aastal 
ühtse pindalatoetuse maksed ületavad 
komisjoni poolt vastavalt lõikele 1 
kehtestatud ülemmäära, siis kooskõla 
tagamiseks lõikega 2 vähendab või 
suurendab liikmesriik lineaarselt seal 
kohaldatavat riiklikku toetust hektari 
kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 1137
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Agnès Le Brun, Maria do Céu Patrão Neves, 
Czesław Adam Siekierski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 c (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 22 c
Ühtse pindalatoetuse kava alla kuuluv 

maa
1. Liikmesriigi ühtse pindalatoetuse alla 
kuuluv põllumajandusmaa on osa tema 
kasutatavast põllumajandusmaast.
2. Kasutatav põllumajandusmaa 
käesoleva peatüki mõistes on artikli 25 
lõigetes 2 ja 3 määratletud toetuskõlbliku 
maa kogupindala.
3. Kui ei ole tegemist vääramatu jõu või 
erandlike asjaoludega, peab lõikes 2 
nimetatud toetuskõlblik maa olema 
põllumajandustootja valduses liikmesriigi 
määratud kuupäeval, mis ei ole hilisem 
kui kõnealuses liikmesriigis 
toetusetaotluse muutmiseks määratud 
kuupäev, nagu on osutatud määruse (EL) 
nr […] [horisontaalne ÜPP määrus] 
artikli 73 lõikes 1.

Or. en

Muudatusettepanek 1138
Mairead McGuinness, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 22 d
Riigisisene ühtlustamine

1. Erandina artiklist 22 võivad 
liikmesriigid lähendada oma riikliku või 
piirkondliku tasandi toetusõiguste 
ühikuväärtust osaliselt taotlusaasta 2019 
ühtsetele riiklikele või piirkondlikele 
väärtustele, kuid mitte nendega 
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võrdsustada. Kasutatav 
lähendamismetoodika peab korrigeerima 
keskmisest vähem kui 90% moodustavate 
toetusõiguste väärtusi, nii et erinevust 
nende esialgse tasemega võrreldes 
vähendatakse vähemalt kolmandiku 
võrra, nagu näidatakse lõikes 3. 
Nimetatud ühtlustamise rahastamiseks 
alandatakse riiklikku või piirkondlikku 
keskmist ületavaid toetusõiguste väärtusi.
2. Lõike 1 kohaldamisel fikseerivad 
liikmesriigid liidu õiguse põhimõtteid 
järgides 1. augustiks 2013 võetavad 
meetmed. Need meetmed hõlmavad 
toetusõiguste iga-aastast progressiivset 
muutmist objektiivsete ja 
mittediskrimineerivate kriteeriumide 
põhjal.
Esimeses lõigus osutatud sammudest 
teavitatakse komisjoni kõnealuses lõigus 
osutatud kuupäevaks.
3. Lõiget 1 kohaldavad liikmesriigid 
arvutavad välja individuaalse 
põllumajandustootja toetusõiguste 
esialgse koguväärtuse, võttes avesse tema 
määrusega (EÜ) nr 73/2009 kehtestatud 
otsemaksete kavast tulenenud 
toetusõiguste, sealhulgas eritoetusõiguste 
koguväärtust 31. detsembril 2013. 
Põllumajandustootjale eraldatavate 
toetusõiguste koguväärtust vähendatakse 
protsentuaalse erinevuse võrra ühelt poolt 
määruse (EÜ) nr 73/2009 VIII lisas 
esitatud riikliku ülemmäära ja teiselt poolt 
artiklites 19 või 20 nimetatud riikliku 
ülemmäära vahel, mille suhtes on 
kohaldatud artikli 23 lõikega 1 ettenähtud 
lineaarset vähendamist. 
Põllumajandustootja toetusõiguse 
ühikuväärtuse saamiseks jagatakse 
käesoleva artikli kohaselt leitud 
koguväärtus talle artikli 21 lõike 2 
kohaselt eraldatud toetusõiguste arvuga.

Or. en
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Muudatusettepanek 1139
James Nicholson, Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik kehtestab riikliku reservi. 
Riikliku reservi moodustamiseks 
kohaldavad liikmesriigid põhitoetuskava 
esimesel kohaldamisaastal põhitoetuskava 
kohase riikliku ülemmäära suhtes 
lineaarset vähendusprotsenti. See 
vähendusprotsent ei ole suurem kui 3, välja 
arvatud juhul, kui on vaja hõlmata aastaks 
2014 lõikes 4 sätestatud jaotamise 
vajadused.

1. Iga liikmesriik võib riigi või piirkonna 
tasandil kehtestada riikliku reservi. 
Riikliku reservi moodustamiseks 
kohaldavad liikmesriigid põhitoetuskava 
esimesel kohaldamisaastal põhitoetuskava 
kohase riikliku ülemmäära suhtes 
lineaarset vähendusprotsenti. See 
vähendusprotsent ei ole suurem kui 3, välja 
arvatud juhul, kui on vaja hõlmata aastaks 
2014 lõikes 4 sätestatud jaotamise 
vajadused.

Or. en

Muudatusettepanek 1140
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik kehtestab riikliku reservi. 
Riikliku reservi moodustamiseks 
kohaldavad liikmesriigid põhitoetuskava 
esimesel kohaldamisaastal põhitoetuskava 
kohase riikliku ülemmäära suhtes 
lineaarset vähendusprotsenti. See 
vähendusprotsent ei ole suurem kui 3, välja 
arvatud juhul, kui on vaja hõlmata aastaks 
2014 lõikes 4 sätestatud jaotamise 
vajadused.

1. Iga liikmesriik võib riigi või piirkonna 
tasandil kehtestada riikliku reservi. 
Riikliku reservi moodustamiseks 
kohaldavad liikmesriigid põhitoetuskava 
esimesel kohaldamisaastal põhitoetuskava 
kohase riikliku ülemmäära suhtes 
lineaarset vähendusprotsenti. See 
vähendusprotsent ei ole suurem kui 3, välja 
arvatud juhul, kui on vaja hõlmata aastaks 
2014 lõikes 4 sätestatud jaotamise 
vajadused.

Or. en
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Muudatusettepanek 1141
Liam Aylward

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik kehtestab riikliku reservi. 
Riikliku reservi moodustamiseks 
kohaldavad liikmesriigid põhitoetuskava 
esimesel kohaldamisaastal põhitoetuskava 
kohase riikliku ülemmäära suhtes
lineaarset vähendusprotsenti. See 
vähendusprotsent ei ole suurem kui 3, 
välja arvatud juhul, kui on vaja hõlmata 
aastaks 2014 lõikes 4 sätestatud jaotamise 
vajadused.

1. Iga liikmesriik kehtestab riikliku reservi. 
Riikliku reservi moodustamiseks võivad
liikmesriigid põhitoetuskava esimesel 
kohaldamisaastal põhitoetuskava kohast
riiklikku ülemmäära lineaarselt 
vähendada. Kui see on põhjendatud, 
võivad liikmesriigid kasutada mõnd muud 
lineaarse vähendamise meetodit. 

Or. en

Muudatusettepanek 1142
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid kehtestavad riiklikust 
reservist jaotatavad toetusõigused 
objektiivsete kriteeriumide kohaselt ja 
sellisel viisil, et oleks tagatud 
põllumajandustootjate võrdne kohtlemine 
ning turu- ja konkurentsimoonutuste 
vältimine.

3. Liikmesriigid kehtestavad riiklikust 
reservist jaotatavad põhitoetusõigused
ning käesoleva määruse 2. peatüki 
artiklites 29, 30, 31 ja 32 ette nähtud 
toetused objektiivsete kriteeriumide 
kohaselt ja sellisel viisil, et oleks tagatud 
põllumajandustootjate võrdne kohtlemine 
ning turu- ja konkurentsimoonutuste 
vältimine.

Or. en
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Muudatusettepanek 1143
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik kehtestab riikliku reservi. 
Riikliku reservi moodustamiseks 
kohaldavad liikmesriigid põhitoetuskava 
esimesel kohaldamisaastal põhitoetuskava 
kohase riikliku ülemmäära suhtes 
lineaarset vähendusprotsenti. See 
vähendusprotsent ei ole suurem kui 3, välja 
arvatud juhul, kui on vaja hõlmata aastaks 
2014 lõikes 4 sätestatud jaotamise 
vajadused.

1. Iga liikmesriik kehtestab riikliku reservi. 
Riikliku reservi moodustamiseks 
kohaldavad liikmesriigid põhitoetuskava 
ning käesoleva resolutsiooni 2. peatüki 
artiklites 29, 30, 31 ja 32 ette nähtud 
toetuste esimesel kohaldamisaastal 
põhitoetuskava kohase riikliku ülemmäära 
suhtes lineaarset vähendusprotsenti. See 
vähendusprotsent ei ole suurem kui 3, välja 
arvatud juhul, kui on vaja hõlmata aastaks 
2014 lõikes 4 sätestatud jaotamise 
vajadused.

Or. en

Muudatusettepanek 1144
James Nicholson, Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik kehtestab riikliku reservi. 
Riikliku reservi moodustamiseks 
kohaldavad liikmesriigid põhitoetuskava 
esimesel kohaldamisaastal põhitoetuskava 
kohase riikliku ülemmäära suhtes 
lineaarset vähendusprotsenti. See 
vähendusprotsent ei ole suurem kui 3, 
välja arvatud juhul, kui on vaja hõlmata 
aastaks 2014 lõikes 4 sätestatud jaotamise 
vajadused.

1. Iga liikmesriik kehtestab riikliku reservi. 
Riikliku reservi moodustamiseks 
kohaldavad liikmesriigid põhitoetuskava 
esimesel kohaldamisaastal põhitoetuskava 
kohase riikliku ülemmäära suhtes 
lineaarset vähendusprotsenti. Liikmesriigid 
määravad, vajaduse korral piirkonna 
tasandil, aastal 2014 kohaldatava 
vähenduprotsendi ning võivad järgnevatel 
aastatel kohaldada täiendavaid 
vähendamisi.

Or. en
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Selgitus

Riikliku reservi rahastamiseks kohaldatava vähendusprotsendi peaksid määrama 
liikmesriigid ja piirkonnad.

Muudatusettepanek 1145
Brian Simpson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik kehtestab riikliku reservi. 
Riikliku reservi moodustamiseks 
kohaldavad liikmesriigid põhitoetuskava 
esimesel kohaldamisaastal põhitoetuskava 
kohase riikliku ülemmäära suhtes 
lineaarset vähendusprotsenti. See 
vähendusprotsent ei ole suurem kui 3, 
välja arvatud juhul, kui on vaja hõlmata 
aastaks 2014 lõikes 4 sätestatud jaotamise 
vajadused.

1. Iga liikmesriik kehtestab riikliku reservi. 
Riikliku reservi moodustamiseks 
kohaldavad liikmesriigid põhitoetuskava 
esimesel kohaldamisaastal põhitoetuskava 
kohase riikliku ülemmäära suhtes 
lineaarset vähendusprotsenti. Liikmesriigid 
määravad aastal 2014 kohaldatava 
vähenduprotsendi ning võivad järgnevatel 
aastatel kohaldada täiendavaid 
vähendamisi.

Or. en

Selgitus

Riikliku reservi moodustamiseks vajalik vähenduprotsent ei peaks olema suvaline, vaid 
vastama nõudlusele, samuti tuleks hoolitseda järnevate aastate nõudluse rahuldamise eest.

Muudatusettepanek 1146
Csaba Sándor Tabajdi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik kehtestab riikliku reservi. 
Riikliku reservi moodustamiseks 
kohaldavad liikmesriigid põhitoetuskava 
esimesel kohaldamisaastal põhitoetuskava 
kohase riikliku ülemmäära suhtes 
lineaarset vähendusprotsenti. See 

1. Iga liikmesriik kehtestab riikliku reservi. 
Riikliku reservi moodustamiseks 
kohaldavad liikmesriigid põhitoetuskava 
esimesel kohaldamisaastal põhitoetuskava 
kohase riikliku ülemmäära suhtes 
lineaarset vähendusprotsenti. Aastal 2014 
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vähendusprotsent ei ole suurem kui 3, välja 
arvatud juhul, kui on vaja hõlmata aastaks 
2014 lõikes 4 sätestatud jaotamise 
vajadused.

ei ole see vähendusprotsent suurem kui 5, 
välja arvatud juhul, kui on vaja hõlmata 
lõikes 4 sätestatud jaotamise vajadused.
Alates 2015. aastast võivad liikmesriigid 
määrata vähendamiskünnise igal aastal 
lähtuvalt jaotamise vajadustest.

Or. en

Muudatusettepanek 1147
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik kehtestab riikliku reservi. 
Riikliku reservi moodustamiseks 
kohaldavad liikmesriigid põhitoetuskava 
esimesel kohaldamisaastal põhitoetuskava 
kohase riikliku ülemmäära suhtes 
lineaarset vähendusprotsenti. See 
vähendusprotsent ei ole suurem kui 3, välja 
arvatud juhul, kui on vaja hõlmata aastaks 
2014 lõikes 4 sätestatud jaotamise 
vajadused.

1. Iga liikmesriik kehtestab riikliku reservi. 
Riikliku reservi moodustamiseks 
kohaldavad liikmesriigid põhitoetuskava 
esimesel kohaldamisaastal põhitoetuskava 
kohase riikliku ülemmäära suhtes 
lineaarset vähendusprotsenti. Aastal 2014 
ei ole see vähendusprotsent suurem kui 3, 
välja arvatud juhul, kui on vaja hõlmata 
lõikes 4 sätestatud jaotamise vajadused.
Järgmistel aastatel võivad liikmesriigid 
määrata vähendamiskünnise igaks 
aastaks lähtuvalt jaotamise vajadustest.

Or. bg

Muudatusettepanek 1148
George Lyon, Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik kehtestab riikliku reservi.
Riikliku reservi moodustamiseks 
kohaldavad liikmesriigid põhitoetuskava 
esimesel kohaldamisaastal põhitoetuskava 

1. Põhitoetuskava esimesel 
kohaldamisaastal kehtestab iga liikmesriik 
riikliku reservi. Riikliku reservi 
moodustamiseks kohaldavad liikmesriigid 
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kohase riikliku ülemmäära suhtes 
lineaarset vähendusprotsenti. See 
vähendusprotsent ei ole suurem kui 3, välja 
arvatud juhul, kui on vaja hõlmata aastaks 
2014 lõikes 4 sätestatud jaotamise 
vajadused.

põhitoetuskava kohase riikliku ülemmäära 
suhtes lineaarset vähendusprotsenti. Aastal 
2014 ei ole see vähendusprotsent suurem 
kui 3, välja arvatud juhul, kui on vaja 
hõlmata aastaks 2014 lõikes 4 sätestatud 
jaotamise vajadused. Järgmistel aastatel 
võivad liikmesriigid määrata 
vähendamiskünnise igaks aastaks 
lähtuvalt jaotamise vajadustest.

Or. en

Selgitus

Piirkondlikule mudelile ülemineku tõttu ei pruugi riiklik reserv pärast esimest 
rakendamisaastat enam vajalik olla. Liikmesriikidel tuleks lubada valida nende vajadustele 
kõige paremini vastav vähendusprotsent ning kui raha ei vajata, võib see olla ka 0%.

Muudatusettepanek 1149
Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik kehtestab riikliku reservi. 
Riikliku reservi moodustamiseks 
kohaldavad liikmesriigid põhitoetuskava 
esimesel kohaldamisaastal põhitoetuskava 
kohase riikliku ülemmäära suhtes 
lineaarset vähendusprotsenti. See 
vähendusprotsent ei ole suurem kui 3, välja 
arvatud juhul, kui on vaja hõlmata aastaks 
2014 lõikes 4 sätestatud jaotamise 
vajadused.

1. Iga liikmesriik või artikli 6 lõike 2 a 
kohaldamisel piirkond kehtestab riikliku 
reservi. Riikliku reservi moodustamiseks 
kohaldavad liikmesriigid põhitoetuskava 
esimesel kohaldamisaastal põhitoetuskava 
kohase riikliku ülemmäära suhtes 
lineaarset vähendusprotsenti. See 
vähendusprotsent ei ole suurem kui 3, välja 
arvatud juhul, kui on vaja hõlmata aastaks 
2014 lõikes 4 sätestatud jaotamise 
vajadused. Riikliku reservi rahastamiseks 
võivad liikmesriigid või piirkonnad 
põhitoetuse ülemmäära riigi või piirkonna 
tasandil igal aastal lineaarselt vähendada. 
Liikmesriik või piirkond võib määrata iga-
aastase vähendamise taseme. 

Or. en
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Muudatusettepanek 1150
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik kehtestab riikliku reservi. 
Riikliku reservi moodustamiseks 
kohaldavad liikmesriigid põhitoetuskava 
esimesel kohaldamisaastal põhitoetuskava 
kohase riikliku ülemmäära suhtes 
lineaarset vähendusprotsenti. See 
vähendusprotsent ei ole suurem kui 3, välja 
arvatud juhul, kui on vaja hõlmata aastaks 
2014 lõikes 4 sätestatud jaotamise 
vajadused.

1. Iga liikmesriik kehtestab riikliku reservi. 
Riikliku reservi moodustamiseks 
kohaldavad liikmesriigid põhitoetuskava 
esimesel kohaldamisaastal põhitoetuskava 
kohase riikliku ülemmäära suhtes 
lineaarset vähendusprotsenti. See 
vähendusprotsent ei ole suurem kui 3, välja 
arvatud juhul, kui on vaja hõlmata lõike 5 
punktis a a sätestatud jaotamise vajadused 
aastaks 2014.

Or. en

Muudatusettepanek 1151
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Raffaele Baldassarre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid võivad suurendada 
artikli 33 lõikes 1 ja artikli 35 lõikes 1 
mainitud riiklikke ülemmäärasid, et 
objektiivsete ja mittediskrimineerivate 
kriteeriumide ning põllukultuuride 
sotsiaalse, majandusliku, ökoloogilise ja 
maastikukaitselise tähtsuse alusel riigi 
tasandil eelistada aktiivse 
põllumajandustootja mõiste alla 
mahtuvaid valitud toetusesaajaid. Sellisest 
otsusest teatatakse komisjonile enne 1. 
augustit 2013.

Or. it
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Muudatusettepanek 1152
Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid kasutavad riiklikku 
reservi toetusõiguste jaotamiseks , 
seejuures on eelistatud 
põllumajanduslikku tegevust alustatavad 
noored põllumajandustootjad.

välja jäetud

Esimese lõigu kohaldamisel on 
„põllumajanduslikku tegevust alustavad 
noored põllumajandustootjad” artikli 36 
lõikes 2 sätestatud tingimustele vastavad 
põllumajandustootjad, kellel puudus 
põllumajanduslik tegevus oma nimel ja 
omal vastutusel või kes ei olnud juhtinud 
põllumajandusliku tegevusega tegelevat 
juriidilist isikut viie aasta jooksul enne 
uue põllumajandusliku tegevuse algust. 
Juriidilise isiku puhul ei tohi juriidilist 
isikut juhtival füüsilisel isikul olla 
varasemat põllumajanduslikku tegevust 
oma nimel ja omal vastutusel ja ta ei tohi 
olla juhtinud põllumajandustootmisega 
tegelevat juriidilist isikut viie aasta 
jooksul enne juriidilise isiku 
põllumajandusliku tegevuse algust.

Or. en

Muudatusettepanek 1153
Robert Dušek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid kasutavad riiklikku 
reservi toetusõiguste jaotamiseks , 
seejuures on eelistatud 
põllumajanduslikku tegevust alustatavad 

välja jäetud
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noored põllumajandustootjad.
Esimese lõigu kohaldamisel on 
„põllumajanduslikku tegevust alustavad 
noored põllumajandustootjad” artikli 36 
lõikes 2 sätestatud tingimustele vastavad 
põllumajandustootjad, kellel puudus 
põllumajanduslik tegevus oma nimel ja 
omal vastutusel või kes ei olnud juhtinud 
põllumajandusliku tegevusega tegelevat 
juriidilist isikut viie aasta jooksul enne 
uue põllumajandusliku tegevuse algust. 
Juriidilise isiku puhul ei tohi juriidilist 
isikut juhtival füüsilisel isikul olla 
varasemat põllumajanduslikku tegevust 
oma nimel ja omal vastutusel ja ta ei tohi 
olla juhtinud põllumajandustootmisega 
tegelevat juriidilist isikut viie aasta 
jooksul enne juriidilise isiku 
põllumajandusliku tegevuse algust.

Or. en

Muudatusettepanek 1154
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid kasutavad riiklikku 
reservi toetusõiguste jaotamiseks , 
seejuures on eelistatud 
põllumajanduslikku tegevust alustatavad 
noored põllumajandustootjad.

välja jäetud

Esimese lõigu kohaldamisel on 
„põllumajanduslikku tegevust alustavad 
noored põllumajandustootjad” artikli 36 
lõikes 2 sätestatud tingimustele vastavad 
põllumajandustootjad, kellel puudus 
põllumajanduslik tegevus oma nimel ja 
omal vastutusel või kes ei olnud juhtinud 
põllumajandusliku tegevusega tegelevat 
juriidilist isikut viie aasta jooksul enne 
uue põllumajandusliku tegevuse algust. 
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Juriidilise isiku puhul ei tohi juriidilist 
isikut juhtival füüsilisel isikul olla 
varasemat põllumajanduslikku tegevust 
oma nimel ja omal vastutusel ja ta ei tohi 
olla juhtinud põllumajandustootmisega 
tegelevat juriidilist isikut viie aasta 
jooksul enne juriidilise isiku 
põllumajandusliku tegevuse algust.

Or. en

Muudatusettepanek 1155
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid kasutavad riiklikku 
reservi toetusõiguste jaotamiseks , 
seejuures on eelistatud 
põllumajanduslikku tegevust alustatavad 
noored põllumajandustootjad.

välja jäetud

Esimese lõigu kohaldamisel on 
„põllumajanduslikku tegevust alustavad 
noored põllumajandustootjad” artikli 36 
lõikes 2 sätestatud tingimustele vastavad 
põllumajandustootjad, kellel puudus 
põllumajanduslik tegevus oma nimel ja 
omal vastutusel või kes ei olnud juhtinud 
põllumajandusliku tegevusega tegelevat 
juriidilist isikut viie aasta jooksul enne 
uue põllumajandusliku tegevuse algust. 
Juriidilise isiku puhul ei tohi juriidilist 
isikut juhtival füüsilisel isikul olla 
varasemat põllumajanduslikku tegevust 
oma nimel ja omal vastutusel ja ta ei tohi 
olla juhtinud põllumajandustootmisega 
tegelevat juriidilist isikut viie aasta 
jooksul enne juriidilise isiku 
põllumajandusliku tegevuse algust.

Or. en
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Muudatusettepanek 1156
James Nicholson, Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid kasutavad riiklikku 
reservi toetusõiguste jaotamiseks, seejuures 
on eelistatud põllumajanduslikku tegevust 
alustatavad noored põllumajandustootjad.

4. Liikmesriigid võivad riigi või piirkonna 
tasandil kasutada riiklikku reservi 
toetusõiguste jaotamiseks, seejuures on 
eelistatud põllumajanduslikku tegevust 
alustavad noored põllumajandustootjad.

Or. en

Muudatusettepanek 1157
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid kasutavad riiklikku 
reservi toetusõiguste jaotamiseks, seejuures 
on eelistatud põllumajanduslikku tegevust 
alustatavad noored põllumajandustootjad.

4. Liikmesriigid võivad kasutada riiklikku 
reservi toetusõiguste jaotamiseks, seejuures 
on eelistatud uued ja põllumajanduslikku 
tegevust alustavad noored 
põllumajandustootjad.

Or. en

Selgitus

Riiklikku reservi tuleks lisaks noortele kasutada ka uute põllumajandusettevõtjate 
toetamiseks.

Muudatusettepanek 1158
Brian Simpson, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 4 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid kasutavad riiklikku 
reservi toetusõiguste jaotamiseks, seejuures 
on eelistatud põllumajanduslikku tegevust 
alustatavad noored põllumajandustootjad.

4. Liikmesriigid võivad kasutada riiklikku 
reservi toetusõiguste jaotamiseks, seejuures 
on eelistatud põllumajanduslikku tegevust 
alustavad noored põllumajandustootjad.

Or. en

Selgitus

Noortele põllumajandustootjatele suunatud 2. samba meetmed on tõhusam viis uute 
ettevõtjate toetamiseks ja ergutamiseks, seetõttu peaks 1. samba meetmete rakendamine 
olema liikmesriikidele vabatahtlik.

Muudatusettepanek 1159
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid kasutavad riiklikku reservi 
toetusõiguste jaotamiseks , seejuures on 
eelistatud põllumajanduslikku tegevust 
alustatavad noored põllumajandustootjad.

4. Liikmesriigid kasutavad riiklikku reservi 
põhitoetusõiguste ning käesoleva määruse 
2. peatüki artiklites 29, 30, 31 ja 32 ette 
nähtud toetuste jaotamiseks, seejuures on 
eelistatud põllumajanduslikku tegevust 
alustatavad noored põllumajandustootjad ja 
uued ettevõtjad.

Or. en

Muudatusettepanek 1160
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid kasutavad riiklikku reservi 4. Liikmesriigid kasutavad riiklikku reservi 
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toetusõiguste jaotamiseks , seejuures on 
eelistatud põllumajanduslikku tegevust 
alustatavad noored põllumajandustootjad.

toetusõiguste jaotamiseks, seejuures on 
eelistatud põllumajanduslikku tegevust 
alustatavad noored ja uued 
põllumajandustootjad.

Or. fr

Muudatusettepanek 1161
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson, Marielle de Sarnez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid kasutavad riiklikku reservi 
toetusõiguste jaotamiseks , seejuures on 
eelistatud põllumajanduslikku tegevust 
alustatavad noored põllumajandustootjad.

4. Liikmesriigid kasutavad riiklikku reservi 
toetusõiguste jaotamiseks, seejuures on 
eelistatud põllumajanduslikku tegevust 
alustatavad noored ja uued 
põllumajandustootjad.

Or. en

Muudatusettepanek 1162
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid kasutavad riiklikku reservi 
toetusõiguste jaotamiseks , seejuures on 
eelistatud põllumajanduslikku tegevust 
alustatavad noored põllumajandustootjad.

4. Liikmesriigid kasutavad riiklikku reservi 
toetusõiguste jaotamiseks , seejuures on 
eelistatud põllumajanduslikku tegevust 
alustatavad uued põllumajandustootjad.

Or. fr

Muudatusettepanek 1163
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõigu kohaldamisel on 
„põllumajanduslikku tegevust alustavad 
noored põllumajandustootjad” artikli 36 
lõikes 2 sätestatud tingimustele vastavad 
põllumajandustootjad, kellel puudus 
põllumajanduslik tegevus oma nimel ja 
omal vastutusel või kes ei olnud juhtinud 
põllumajandusliku tegevusega tegelevat 
juriidilist isikut viie aasta jooksul enne uue 
põllumajandusliku tegevuse algust. 
Juriidilise isiku puhul ei tohi juriidilist 
isikut juhtival füüsilisel isikul olla 
varasemat põllumajanduslikku tegevust 
oma nimel ja omal vastutusel ja ta ei tohi 
olla juhtinud põllumajandustootmisega 
tegelevat juriidilist isikut viie aasta jooksul 
enne juriidilise isiku põllumajandusliku 
tegevuse algust.

Esimese lõigu kohaldamisel on 
„põllumajanduslikku tegevust alustavad 
noored või uued põllumajandustootjad” 
artikli 36 lõikes 2 sätestatud tingimustele 
vastavad põllumajandustootjad, kellel 
puudus põllumajanduslik tegevus oma 
nimel ja omal vastutusel või kes ei olnud 
juhtinud põllumajandusliku tegevusega 
tegelevat juriidilist isikut viie aasta jooksul 
enne uue põllumajandusliku tegevuse 
algust. Juriidilise isiku puhul ei tohi 
juriidilist isikut juhtival füüsilisel isikul 
olla varasemat põllumajanduslikku 
tegevust oma nimel ja omal vastutusel ja ta 
ei tohi olla juhtinud 
põllumajandustootmisega tegelevat 
juriidilist isikut viie aasta jooksul enne 
juriidilise isiku põllumajandusliku tegevuse 
algust.

Or. fr

Muudatusettepanek 1164
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson, Anne E. Jensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõigu kohaldamisel on 
„põllumajanduslikku tegevust alustavad 
noored põllumajandustootjad” artikli 36 
lõikes 2 sätestatud tingimustele vastavad 
põllumajandustootjad, kellel puudus 
põllumajanduslik tegevus oma nimel ja 
omal vastutusel või kes ei olnud juhtinud 
põllumajandusliku tegevusega tegelevat 
juriidilist isikut viie aasta jooksul enne uue 
põllumajandusliku tegevuse algust. 

Esimese lõigu kohaldamisel on 
„põllumajanduslikku tegevust alustavad 
noored ja uued põllumajandustootjad” 
vajaduse korral artikli 36 lõikes 2 
sätestatud tingimustele vastavad 
põllumajandustootjad, kellel puudus 
põllumajanduslik tegevus oma nimel ja 
omal vastutusel või kes ei olnud juhtinud 
põllumajandusliku tegevusega tegelevat 
juriidilist isikut viie aasta jooksul enne uue 
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Juriidilise isiku puhul ei tohi juriidilist 
isikut juhtival füüsilisel isikul olla 
varasemat põllumajanduslikku tegevust 
oma nimel ja omal vastutusel ja ta ei tohi 
olla juhtinud põllumajandustootmisega 
tegelevat juriidilist isikut viie aasta jooksul 
enne juriidilise isiku põllumajandusliku 
tegevuse algust.

põllumajandusliku tegevuse algust. 
Juriidilise isiku puhul ei tohi juriidilist 
isikut juhtival füüsilisel isikul olla 
varasemat põllumajanduslikku tegevust 
oma nimel ja omal vastutusel ja ta ei tohi 
olla juhtinud põllumajandustootmisega 
tegelevat juriidilist isikut viie aasta jooksul 
enne juriidilise isiku põllumajandusliku 
tegevuse algust.

Or. en

Muudatusettepanek 1165
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõigu kohaldamisel on 
„põllumajanduslikku tegevust alustavad 
noored põllumajandustootjad” artikli 36 
lõikes 2 sätestatud tingimustele vastavad 
põllumajandustootjad, kellel puudus 
põllumajanduslik tegevus oma nimel ja 
omal vastutusel või kes ei olnud juhtinud 
põllumajandusliku tegevusega tegelevat 
juriidilist isikut viie aasta jooksul enne uue 
põllumajandusliku tegevuse algust. 
Juriidilise isiku puhul ei tohi juriidilist 
isikut juhtival füüsilisel isikul olla 
varasemat põllumajanduslikku tegevust 
oma nimel ja omal vastutusel ja ta ei tohi 
olla juhtinud põllumajandustootmisega 
tegelevat juriidilist isikut viie aasta jooksul 
enne juriidilise isiku põllumajandusliku 
tegevuse algust.

Esimese lõigu kohaldamisel on 
„põllumajanduslikku tegevust alustavad 
uued põllumajandustootjad” artikli 36 
lõikes 2 sätestatud tingimustele vastavad 
põllumajandustootjad, kellel puudus 
põllumajanduslik tegevus oma nimel ja 
omal vastutusel või kes ei olnud juhtinud 
põllumajandusliku tegevusega tegelevat
juriidilist isikut viie aasta jooksul enne uue 
põllumajandusliku tegevuse algust. 
Juriidilise isiku puhul ei tohi juriidilist 
isikut juhtival füüsilisel isikul olla 
varasemat põllumajanduslikku tegevust 
oma nimel ja omal vastutusel ja ta ei tohi 
olla juhtinud põllumajandustootmisega 
tegelevat juriidilist isikut viie aasta jooksul 
enne juriidilise isiku põllumajandusliku 
tegevuse algust.

Or. fr

Muudatusettepanek 1166
Liam Aylward
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 4 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad vastavalt määruse 
(EL) nr [..] [maaelu areng] artikli 2 lõike 
1 punktile u määratleda uute 
põllumajandustootjate jaoks täiendavaid 
objektiivseid kriteeriume, mis annavad 
neile õiguse riiklikust reservist toetust 
saada.

Or. en

Selgitus

Tagamaks, et riiklik reserv suunatakse õigesti tegelikele, põllumajandustegevust alustavatele 
noortele põllumajandustootjatele, tuleb ette näha teatavad objektiivsed abikõlblikkuse 
kriteeriumid, näiteks haridustase ja võib-olla ka tulude ülemmäärad.

Muudatusettepanek 1167
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Astrid 
Lulling, Marian-Jean Marinescu, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 4 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad vastavalt määruse 
(EL) nr [..] [maaelu areng] artikli 2 lõike 
1 punktile u määratleda uute 
põllumajandustootjate jaoks täiendavaid 
objektiivseid kriteeriume, mis annavad 
neile õiguse riiklikust reservist toetust 
saada.

Or. en

Muudatusettepanek 1168
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 4 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad jagada riiklikust 
reservist toetusõigusi tegutsevatele 
põllumajandustootjatele, kes ei vasta 
artikli 21 lõikes 2 toodud tingimustele.

Or. en

Muudatusettepanek 1169
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid võivad kasutada riikliku 
reservi vahendeid:

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. es

Muudatusettepanek 1170
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid võivad kasutada riikliku 
reservi vahendeid:

5. Liikmesriigid võivad kasutada riikliku 
või piirkondliku reservi vahendeid:

Or. en

Muudatusettepanek 1171
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 5 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) toetusõiguste jaotamiseks 
põllumajandustootjatele aladel, kus 
kohaldatakse ümberkorralduskavasid 
ja/või arenguprogramme seoses riiklikku 
sekkumisega, et vältida maa kasutamisest 
loobumist ja/või aidata 
põllumajandustootjatel toime tulla 
ebasoodsate asjaoludega kõnealustel 
aladel;

a) toetusõiguste jaotamiseks 
põllumajandustootjatele, et vältida maa 
kasutamisest loobumist ja/või aidata 
põllumajandustootjatel toime tulla 
ebasoodsate asjaoludega;

Or. en

Muudatusettepanek 1172
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 5 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) toetusõiguste jaotamiseks 
põllumajandustootjatele aladel, kus 
kohaldatakse ümberkorralduskavasid 
ja/või arenguprogramme seoses riiklikku 
sekkumisega, et vältida maa kasutamisest 
loobumist ja/või aidata 
põllumajandustootjatel toime tulla 
ebasoodsate asjaoludega kõnealustel 
aladel;

a) toetusõiguste jaotamiseks 
põllumajandustootjatele, et vältida maa 
kasutamisest loobumist ja/või aidata 
põllumajandustootjatel toime tulla 
ebasoodsate asjaoludega;

Or. en

Muudatusettepanek 1173
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 5 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) toetusõiguste jaotamiseks 
põllumajandustootjatele aladel, kus 
kohaldatakse ümberkorralduskavasid 
ja/või arenguprogramme seoses riiklikku 
sekkumisega, et vältida maa kasutamisest 
loobumist ja/või aidata 
põllumajandustootjatel toime tulla 
ebasoodsate asjaoludega kõnealustel 
aladel;

a) toetusõiguste jaotamiseks 
põllumajandustootjatele, et vältida maa 
kasutamisest loobumist ja/või aidata 
põllumajandustootjatel toime tulla 
ebasoodsate asjaoludega;

Or. en

Muudatusettepanek 1174
Juozas Imbrasas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 5 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) toetusõiguste jaotamiseks 
põllumajandustootjatele aladel, kus 
kohaldatakse ümberkorralduskavasid 
ja/või arenguprogramme seoses riiklikku 
sekkumisega, et vältida maa kasutamisest 
loobumist ja/või aidata 
põllumajandustootjatel toime tulla 
ebasoodsate asjaoludega kõnealustel 
aladel;

a) toetusõiguste jaotamiseks 
põllumajandustootjatele, et vältida maa 
kasutamisest loobumist ja/või aidata 
põllumajandustootjatel toime tulla 
ebasoodsate asjaoludega;

Or. en

Muudatusettepanek 1175
Alfreds Rubiks

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 5 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) toetusõiguste jaotamiseks a) toetusõiguste jaotamiseks teatavate 
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põllumajandustootjatele aladel, kus 
kohaldatakse ümberkorralduskavasid 
ja/või arenguprogramme seoses riiklikku 
sekkumisega, et vältida maa kasutamisest 
loobumist ja/või aidata 
põllumajandustootjatel toime tulla 
ebasoodsate asjaoludega kõnealustel 
aladel;

alade põllumajandustootjatele, et vältida 
maa kasutamisest loobumist ja/või aidata 
põllumajandustootjatel toime tulla 
ebasoodsate asjaoludega kõnealustel 
aladel;

Or. lv

Muudatusettepanek 1176
James Nicholson, Julie Girling, Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 5 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) toetusõiguste jaotamiseks 
põllumajandustootjatele aladel, kus 
kohaldatakse ümberkorralduskavasid 
ja/või arenguprogramme seoses riiklikku 
sekkumisega, et vältida maa kasutamisest 
loobumist ja/või aidata 
põllumajandustootjatel toime tulla 
ebasoodsate asjaoludega kõnealustel 
aladel;

a) toetusõiguste jaotamiseks uutele 
põllumajandustootjatele, kes alustavad 
põllumajanduslikku tegevust pärast 15. 
maid 2014. Lõike 5 punkti a alapunkti i 
kohaldamisel tähendab 
„põllumajanduslikku tegevust alustav uus 
põllumajandustootja” tootjat, kellel 
puudus põllumajanduslik tegevus oma 
nimel ja omal vastutusel või kes ei olnud 
juhtinud põllumajandusliku tegevusega 
tegelevat juriidilist isikut viie aasta 
jooksul enne uue põllumajandusliku 
tegevuse algust.

Or. en

Muudatusettepanek 1177
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 5 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) toetusõiguste jaotamiseks a) toetusõiguste jaotamiseks 
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põllumajandustootjatele aladel, kus 
kohaldatakse ümberkorralduskavasid ja/või 
arenguprogramme seoses riiklikku 
sekkumisega, et vältida maa kasutamisest 
loobumist ja/või aidata 
põllumajandustootjatel toime tulla 
ebasoodsate asjaoludega kõnealustel 
aladel;

põllumajandustootjatele aladel, kus 
kohaldatakse ümberkorralduskavasid ja/või 
arenguprogramme, et vältida maa 
kasutamisest loobumist ja/või aidata 
põllumajandustootjatel toime tulla 
ebasoodsate asjaoludega kõnealustel 
aladel;

Or. fr

Muudatusettepanek 1178
Elisabeth Jeggle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 5 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) toetusõiguste jaotamiseks 
põllumajandustootjatele aladel, kus 
kohaldatakse ümberkorralduskavasid ja/või 
arenguprogramme seoses riiklikku 
sekkumisega, et vältida maa kasutamisest 
loobumist ja/või aidata 
põllumajandustootjatel toime tulla 
ebasoodsate asjaoludega kõnealustel 
aladel;

a) toetusõiguste jaotamiseks 
põllumajandustootjatele aladel, kus 
kohaldatakse ümberkorralduskavasid ja/või 
arenguprogramme seoses riiklikku 
sekkumisega või erilise kultuuripärandi 
või maastikulise tähtsusega aladel (nt 
ühtlasi ka ökoloogilist väärtust omavad 
traditsioonilised viljapuuaiad), et vältida 
maa kasutamisest loobumist ja/või aidata 
põllumajandustootjatel toime tulla 
ebasoodsate asjaoludega kõnealustel 
aladel;

Or. de

Muudatusettepanek 1179
Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 5 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) toetusõiguste jaotamiseks 
põllumajandustootjatele, kes alustasid 
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põllumajanduslikku tegevust viie aasta 
jooksul enne toetusõiguse saamist;

Or. en

Muudatusettepanek 1180
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 5 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) toetusõiguste jaotamiseks 
põllumajanduslikku tegevust alustavatele 
põllumajandustootjatele;

Or. en

Muudatusettepanek 1181
Robert Dušek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 5 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) toetusõiguste jaotamiseks 
põllumajanduslikku tegevust alustavatele 
põllumajandustootjatele;

Or. en

Muudatusettepanek 1182
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 5 – punkt a a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) toetusõiguste jaotamiseks 
põllumajanduslikku tegevust alustavatele 
põllumajandustootjatele;

Or. en

Muudatusettepanek 1183
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 5 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) toetusõiguste jaotamiseks noortele 
ja/või põllumajanduslikku tegevust 
alustavatele põllumajandustootjatele;

Or. en

Muudatusettepanek 1184
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 5 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) toetuste jaotamiseks 
põllumajanduslikku tegevust alustavatele 
põllumajandustootjatele;

Or. en

Muudatusettepanek 1185
Juozas Imbrasas
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 5 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) toetusõiguste jaotamiseks 
põllumajanduslikku tegevust alustavatele 
põllumajandustootjatele;

Or. en

Muudatusettepanek 1186
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Raffaele Baldassarre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 5 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) toetusõiguste jaotamiseks 
põllumajandustootjatele piirkondades, mis 
on määratud ajalooliste põllukultuuride 
kasvatamiseks nende mitmekesistamist, 
uuendamist või ümberkujundamist 
välistavate erikaitseprogrammide alusel;

Or. it

Muudatusettepanek 1187
Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 5 – punkt a b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a b) toetusõiguste jaotamiseks 
põllumajandustootjatele, kes vastasid 
2011. aastal aktiivse (tegutseva) tootja 
kriteeriumidele artikli 4 lõike 1 punkti c ja 
artikli 9 kohaselt, kuid ei vallanud ega 
aktiveerinud toetusõigusi ühtse 
otsemaksete kava raames. Seda tehakse 
objektiivsete kriteeriumide põhjal ja nii, et 
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oleks tagatud põllumajandustootjate 
võrdne kohtlemine ning turu- ja 
konkurentsimoonutuste vältimine.

Or. en

Muudatusettepanek 1188
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 5 – punkt a b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a b) toetusõiguste jaotamiseks 
põllumajandustootjatele, kes ostsid või 
rentisid maad, mida ei ole kahel eelnenud 
aastal artikli 26 lõike 1 kohaselt 
deklareeritud.

Or. en

Muudatusettepanek 1189
Juozas Imbrasas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 5 – punkt a b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a b) toetusõiguste jaotamiseks 
põllumajandustootjatele, kes ostsid või 
rentisid maad, mida ei ole kahel eelnenud 
aastal artikli 26 lõike 1 kohaselt 
deklareeritud.

Or. en

Muudatusettepanek 1190
Robert Dušek
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 5 – punkt a b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a b) toetusõiguste jaotamiseks 
eriolukorras olevatele 
põllumajandustootjatele;

Or. en

Muudatusettepanek 1191
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 5 – punkt a b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a b) toetusõiguste jaotamiseks 
eriolukorras olevatele 
põllumajandustootjatele;

Or. en

Muudatusettepanek 1192
Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 5 – punkt a c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a c) põhitoetuskava kohaldamise esimesel 
aastal võivad liikmesriigid või piirkonnad 
jaotada riikliku reservi vahenditest 
toetusõigusi vastavalt objektiivsetele 
kriteeriumidele ning nii, et oleks tagatud 
põllumajandustootjate võrdne kohtlemine 
ning turu- ja konkurentsimoonutuste 
vältimine, põllumajandusega tegelevatele 
tootjatele, kes on põhitoetuskavale 
ülemineku tõttu eriolukorras.
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Or. en

Muudatusettepanek 1193
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 5 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) selleks, et lineaarselt suurendada 
põhitoetuskava alusel riiklikul või 
piirkondlikul tasandil jaotatavate 
toetusõiguste väärtust, kui riiklik reserv 
ületab 3 % mis tahes asjaomasel aastal,
tingimusel et lõike 4, käesoleva lõigu
punkti a ning lõike 7 alusel jaotatavaid 
summasid on piisavalt.

b) selleks, et lineaarselt suurendada 
põhitoetuskava alusel riiklikul või 
piirkondlikul tasandil jaotatavate 
toetusõiguste väärtust, tingimusel et lõike 
4, käesoleva lõike punkti a ning käesoleva 
artikli alusel jaotatavaid summasid on 
piisavalt.

Or. en

Muudatusettepanek 1194
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 5 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) selleks, et lineaarselt suurendada 
põhitoetuskava alusel riiklikul või 
piirkondlikul tasandil jaotatavate 
toetusõiguste väärtust, kui riiklik reserv 
ületab 3 % mis tahes asjaomasel aastal, 
tingimusel et lõike 4, käesoleva lõigu 
punkti a ning lõike 7 alusel jaotatavaid 
summasid on piisavalt.

b) selleks, et suurendada põhitoetuskava 
alusel riiklikul või piirkondlikul tasandil 
jaotatavate toetusõiguste väärtust, kui 
riiklik reserv ületab 3 % mis tahes 
asjaomasel aastal, tingimusel et lõike 4, 
käesoleva lõike punkti a ning lõike 7 alusel 
jaotatavaid summasid on piisavalt.

Or. en
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Muudatusettepanek 1195
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 5 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) selleks, et katta iga-aastaseid vajadusi 
kooskõlas artikli 37 lõikega 2 ja artikli 51 
lõikega 1 või kohandada igal aastal 
põhitoetuskava alusel jaotatavate 
toetusõiguste väärtust. Artikli 24 lõikes 1 
a osutatud riikliku või piirkondliku reservi 
osa võib kasutada vaid selleks otstarbeks.

Or. en

Muudatusettepanek 1196
Albert Deß, Monika Hohlmeier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 5 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) selleks, et katta iga-aastast vajadust 
kooskõlas artikli 37 lõikega 2 ja artikli 51 
lõikega 1, korrigeerida igal aastal 
põhitoetuskava toetusõiguste väärtust või 
maksta põllumajandustootjatele iga-
aastast hüvitust – mida võib 
väikepõllumeestele makstava lisatoetuse 
võrra suurendada – määruse (EÜ) nr 
73/2009 artikli 7 lõikes 1 ette nähtud 5000 
euro suuruse toetuse kaotamise eest. 
Artikli 24 lõike 1 a alusel moodustatud 
riikliku reservi osa võib kasutada üksnes 
nimetatud eesmärkidel. 

Or. de
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Muudatusettepanek 1197
Elisabeth Jeggle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 5 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) selleks, et katta iga-aastast vajadust 
kooskõlas artikli 37 lõikega 2 ja artikli 51 
lõikega 1, korrigeerida igal aastal 
põhitoetuskava toetusõiguste väärtust või 
maksta põllumajandustootjatele iga-
aastast hüvitust – mida võib 
väikepõllumeestele makstava lisatoetuse 
võrra suurendada – määruse (EÜ) nr 
73/2009 artikli 7 lõikes 1 ette nähtud 5000 
euro suuruse toetuse kaotamise eest. 
Artikli 24 lõike 1 a alusel moodustatud 
riikliku reservi osa võib kasutada üksnes 
nimetatud eesmärkidel. 

Or. de

Muudatusettepanek 1198
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Liikmesriigid otsustavad, millised 
riikliku reservi erinevatest kasutusviisidest 
on esmatähtsad.

Or. en

Muudatusettepanek 1199
Robert Dušek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 5 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Liikmesriigid otsustavad, millised 
riikliku reservi erinevatest kasutusviisidest 
on esmatähtsad.

Or. en

Muudatusettepanek 1200
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Liikmesriigid otsustavad, millised 
riikliku reservi erinevatest kasutusviisidest 
on esmatähtsad.

Or. en

Muudatusettepanek 1201
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 5 punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) toetusõiguste jaotamiseks 
põllumajandustootjatele, kes alustasid 
põllumajanduslikku tegevust pärast 2011. 
aastat ja kes tegutsevad kõigis 
põllumajandusvaldkondades;

Or. ro

Muudatusettepanek 1202
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
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Łukacijewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Lõike 4 ja lõike 5 punkti a kohaldamisel 
kehtestavad liikmesriigid toetusõiguste 
jaotamise aastal toetusõiguste riikliku või 
piirkondliku keskmise väärtuse põhjal
põllumajandustootjatele jaotatavate 
toetusõiguste väärtuse.

6. Lõike 5 punktide a a ja a kohaldamisel 
vastab põllumajandustootjatele jaotatavate 
toetusõiguste väärtus iga asjaomase aasta 
puhul artikli 22 lõikes 1 või vajaduse 
korral artikli 22 lõikes 2 või artikli 22 
lõikes 4 a sätestatud ühikuväärtusele.

Or. en

Muudatusettepanek 1203
Robert Dušek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 7 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui riiklik või piirkondlik reserv ei ole 
esimeses lõigus osutatud juhtumite jaoks 
piisav, kohaldavad liikmesriigid 
toetusõiguste lineaarset vähendamist.

Or. en

Muudatusettepanek 1204
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 7 – lõik 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui riiklik või piirkondlik reserv ei ole 
esimeses lõigus osutatud juhtumite jaoks 
piisav, kohaldavad liikmesriigid 
toetusõiguste lineaarset vähendamist.
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Or. en

Muudatusettepanek 1205
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 7 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui riiklik või piirkondlik reserv ei ole 
esimeses lõigus osutatud juhtumite jaoks 
piisav, kohaldavad liikmesriigid 
toetusõiguste lineaarset vähendamist.

Or. en

Muudatusettepanek 1206
Elisabeth Jeggle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) Riiklikku reservi uuendatakse ka 
summadega, mis tulenevad artikli 26 lõike 
1 kohase jooksva aasta deklaratsiooniga 
aktiveerimata jäänud toetusõigustest, 
sealhulgas artikli 29 lõikest 1 tulenevatest 
õigustest;

Or. de

Selgitus

2. peatüki „Kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavadega seotud toetus” all 
jaotamata jäänud vahendeid peaks saama riiklikku reservi üle kanda.

Muudatusettepanek 1207
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) toetusõigustest, mida ei aktiveerita 
artikli 25 kohaselt kahe aasta jooksul, välja 
arvatud vääramatu jõu või erandlike 
asjaolude korral;

b) toetusõigustest, mida ei aktiveerita 
artikli 25 kohaselt kahe järjestikuse aasta 
jooksul, välja arvatud vääramatu jõu või 
erandlike asjaolude korral;

Or. es

Selgitus

Kooskõla punktiga a.

Muudatusettepanek 1208
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) toetusõigustest, mida ei aktiveerita 
artikli 25 kohaselt kahe aasta jooksul, välja 
arvatud vääramatu jõu või erandlike 
asjaolude korral;

b) toetusõigustest, mida ei aktiveerita 
artikli 25 kohaselt kahe järjestikuse aasta 
jooksul, välja arvatud vääramatu jõu või 
erandlike asjaolude korral;

Or. es

Selgitus

Punktiga a kooskõlla viimiseks lisatakse käesoleva muudatusettepanekuga nõue, et need kaks 
aastat peavad olema järjestikused.

Muudatusettepanek 1209
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) toetusõigustest, mida ei aktiveerita 
artikli 25 kohaselt kahe aasta jooksul, välja 
arvatud vääramatu jõu või erandlike 
asjaolude korral;

b) toetusõigustest, mida ei aktiveerita 
artikli 25 kohaselt kahe järjestikuse aasta 
jooksul, välja arvatud vääramatu jõu või 
erandlike asjaolude korral;

Or. es

Muudatusettepanek 1210
Georgios Papastamkos, Mairead McGuinness, Sergio Paolo Francesco Silvestris, 
Giovanni La Via

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) artikli 11 kohaldamisest.

Or. en

Selgitus

Ettepanek on kooskõlas artikli 11 lõike 3 a (uus) muudatusettepanekuga, mille kohaselt võib 
toetuse piiramise teel vähendatud summasid kasutada ka riikliku reservi vajadusteks.

Muudatusettepanek 1211
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) summadest, mis kujunevad artikli 25 
lõike 1 kohaselt aktiveerimata 
toetusõigustest, mis on artikli 37 lõike 
1kohaselt fikseeritud ja mille arvel ei 
tehta makseid noortele 
põllumajandustootjatele või mis on artikli 
39 lõike 5 kohaselt fikseeritud ja mille 
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arvel ei maksta jooksval aastal 
vabatahtliku tootmiskohustusega seotud 
toetusi.

Or. en

Selgitus

Lisatakse artikli 24 lõike 1 punkti e all.

Muudatusettepanek 1212
Juozas Imbrasas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) summadest, mis kujunevad artikli 25 
lõike 1 kohaselt aktiveerimata 
toetusõigustest, mis on artikli 37 lõike 
1kohaselt fikseeritud ja mille arvel ei 
tehta makseid noortele 
põllumajandustootjatele või mis on artikli 
39 lõike 5 kohaselt fikseeritud ja mille 
arvel ei maksta jooksval aastal 
vabatahtliku tootmiskohustusega seotud 
toetusi.

Or. en

Muudatusettepanek 1213
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Riiklikku reservi tuleks täiendada ka 
vahenditega, mis tulenevad artikli 26 lõike 
1 kohastest jooksva aasta 
deklaratsiooniga aktiveerimata jäänud 
toetusõigustest, sealhulgas artikli 29 
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lõikest 1 tulenevatest õigustest.

Or. de

Muudatusettepanek 1214
James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
III jaotis – 1. peatükk – 3. jagu – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põhitoetuskava rakendamine Ühtse otsemaksete kava rakendamine

Or. en

Muudatusettepanek 1215
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põhitoetuskava raames makstakse 
põllumajandustootjatele toetust 
toetuskõlbliku hektari kohta toetusõiguse 
aktiveerimisel vastavalt artikli 26 lõike 1 
kohasele deklareerimisele liikmesriigis, 
kus toetusõigused jaotati. Aktiveeritud 
toetusõigused annavad õiguse nendega 
kindlaksmääratud iga-aastase toetussumma 
saamiseks, ilma et see piiraks 
finantsdistsipliini, toetuse järkjärgulise 
vähendamise ja piiramise ning lineaarsete 
vähendamiste kohaldamist vastavalt 
artiklile 7, artikli 37 lõikele 2 ja artikli 51 
lõikele 1 ning määrusega (EL) nr […] 
[horisontaalne ÜPP määrus] ettenähtud mis 
tahes vähendamiste ja väljaarvamiste 
kohaldamist.

1. Põhitoetuskava raames makstakse 
põllumajandustootjatele toetust 
toetuskõlbliku hektari kohta toetusõiguse 
aktiveerimisel vastavalt artikli 26 lõike 1 
kohasele deklareerimisele liikmesriigis, 
kus toetusõigused jaotati. Aktiveeritud 
toetusõigused annavad õiguse nendega 
kindlaksmääratud iga-aastase toetussumma 
saamiseks, ilma et see piiraks 
finantsdistsipliini ning lineaarsete 
vähendamiste kohaldamist vastavalt 
artiklile 7, artikli 37 lõikele 2 ja artikli 51 
lõikele 1 ning määrusega (EL) nr […] 
[horisontaalne ÜPP määrus] ettenähtud mis 
tahes vähendamiste ja väljaarvamiste 
kohaldamist.

Or. en
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Muudatusettepanek 1216
James Nicholson, Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põhitoetuskava raames makstakse
põllumajandustootjatele toetust 
toetuskõlbliku hektari kohta toetusõiguse 
aktiveerimisel vastavalt artikli 26 lõike 1 
kohasele deklareerimisele liikmesriigis, 
kus toetusõigused jaotati. Aktiveeritud 
toetusõigused annavad õiguse nendega 
kindlaksmääratud iga-aastase toetussumma 
saamiseks, ilma et see piiraks 
finantsdistsipliini, toetuse järkjärgulise 
vähendamise ja piiramise ning lineaarsete 
vähendamiste kohaldamist vastavalt 
artiklile 7, artikli 37 lõikele 2 ja artikli 51 
lõikele 1 ning määrusega (EL) nr […] 
[horisontaalne ÜPP määrus] ettenähtud mis 
tahes vähendamiste ja väljaarvamiste 
kohaldamist.

1. Ühtse otsemaksete kava raames 
makstakse põllumajandustootjatele toetust 
toetuskõlbliku hektari kohta toetusõiguse 
aktiveerimisel vastavalt artikli 26 lõike 1 
kohasele deklareerimisele liikmesriigis, 
kus toetusõigused jaotati. Aktiveeritud 
toetusõigused annavad õiguse nendega 
kindlaksmääratud iga-aastase toetussumma 
saamiseks, ilma et see piiraks 
finantsdistsipliini, toetuse järkjärgulise 
vähendamise ja piiramise ning lineaarsete 
vähendamiste kohaldamist vastavalt 
artiklile 7, artikli 37 lõikele 2 ja artikli 51 
lõikele 1 ning määrusega (EL) nr […] 
[horisontaalne ÜPP määrus] ettenähtud mis 
tahes vähendamiste ja väljaarvamiste 
kohaldamist.

Or. en

Muudatusettepanek 1217
James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) maad, mis oli 2008. aastal vastavalt 
määruse (EÜ) nr 1782/2003 III jaotises ja 
IVA jaotises sätestatud vastavalt ühtse 
otsemaksete kava või ühtse pindalatoetuse 
kava kohaselt toetuskõlblik, ja mis

b) maad, mis oli 2008. aastal vastavalt 
määruse (EÜ) nr 1782/2003 III jaotises ja 
IVA jaotises sätestatud vastavalt 
olemasoleva ühtse otsemaksete kava või 
ühtse pindalatoetuse kava kohaselt 
toetuskõlblik, ja mis

Or. en
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Muudatusettepanek 1218
James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) metsastatakse üksiku 
põllumajandustootja asjaomase kohustuse 
kestuse jooksul määruse (EÜ) nr 
1257/1999 artikli 31 või määruse (EÜ) nr 
1698/2005 artikli 43 või määruse (EL) nr 
[…] [maaelu arengu määrus] artikli 23 
kohaselt või sellise siseriikliku kava 
kohaselt, mille tingimused vastavad 
määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 43 
lõigetele 1, 2 ja 3 ning määruse (EL) nr 
[…] [maaelu arengu määrus] artiklile 23, 
või

ii) metsastatakse üksiku 
põllumajandustootja asjaomase kohustuse 
kestuse jooksul määruse (EÜ) nr 
1257/1999 artikli 31 või määruse (EÜ) nr 
1698/2005 artikli 43 või määruse (EL) nr 
[…] [maaelu arengu määrus] artikli 23 
kohaselt või sellise siseriikliku kava 
kohaselt, mille tingimused vastavad 
määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 43 
lõigetele 1, 2 ja 3 ning määruse (EL) nr 
[…] [maaelu arengu määrus] artiklile 23
või mis metsastatakse kooskõlas 
nimetatud dokumentide eesmärkidega, või

Or. en

Muudatusettepanek 1219
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Elisabeth Jeggle, Mariya Gabriel, Giovanni La 
Via, Astrid Lulling, Agnès Le Brun, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam 
Siekierski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põhitoetuskava raames makstakse 
põllumajandustootjatele toetust 
toetuskõlbliku hektari kohta toetusõiguse 
aktiveerimisel vastavalt artikli 26 lõike 1 
kohasele deklareerimisele liikmesriigis, 
kus toetusõigused jaotati. Aktiveeritud 
toetusõigused annavad õiguse nendega 
kindlaksmääratud iga-aastase toetussumma 
saamiseks, ilma et see piiraks 
finantsdistsipliini, toetuse järkjärgulise 

1. Põhitoetuskava raames makstakse 
põllumajandustootjatele toetust 
toetuskõlbliku hektari kohta toetusõiguse 
aktiveerimisel vastavalt artikli 26 lõike 1 
kohasele deklareerimisele liikmesriigis, 
kus toetusõigused jaotati. Aktiveeritud 
toetusõigused annavad õiguse nendega 
kindlaksmääratud iga-aastase toetussumma 
saamiseks, ilma et see piiraks 
finantsdistsipliini, toetuse järkjärgulise 



AM\907854ET.doc 153/166 PE492.793v01-00

ET

vähendamise ja piiramise ning lineaarsete 
vähendamiste kohaldamist vastavalt 
artiklile 7, artikli 37 lõikele 2 ja artikli 51 
lõikele 1 ning määrusega (EL) nr […] 
[horisontaalne ÜPP määrus] ettenähtud mis 
tahes vähendamiste ja väljaarvamiste 
kohaldamist.

vähendamise ja piiramise ning lineaarsete 
vähendamiste kohaldamist vastavalt 
artiklile 7, artikli 37 lõikele 2 ja artikli 51 
lõikele 1 ning määrusega (EL) nr […] 
[horisontaalne ÜPP määrus] ettenähtud mis 
tahes vähendamiste ja väljaarvamiste 
kohaldamist. Erandkorras võivad 2013. 
aastal ühtse pindalatoetuse kava 
kasutavad liikmesriigid jätkuvalt 
kohaldada põhitoetuse rakendamise 
mudelit.

Or. en

Muudatusettepanek 1220
Ulrike Rodust

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) või igasugust maad, kus karjatamine 
ja/või niitmine toimub eeskätt 
looduskaitse eesmärgil.

Or. de

Muudatusettepanek 1221
Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) Maa loetakse toetuskõlblikuks, kui 
liikmesriikide või piirkondade otsusega on 
määruse 1782/2003 kohaselt
mittetoetuskõlblikuks liigitatud kõige 
enam 10% asjaomase maatüki pinnast.

Or. en
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Selgitus

Mittetoetuskõlblik maa võib tähendada näiteks põõsastikku, puid, ligipääsmatut või hüljatud 
nõmmeala, sõnajalanõmme, hekke, kaldaid, teid jms.

Muudatusettepanek 1222
Elisabeth Köstinger

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõigu punkti a puhul võivad 
liikmesriigid objektiivsete ja 
mittediskrimineerivate kriteeriumide 
põhjal sarnaselt artikli 4 lõike 1 punktiga 
h pakkuda pindala määramiseks välja 
vähenduskoefitsiendi.

Or. de

Selgitus

Annab liikmesriikidele suurema paindlikkuse. Ulatuslike alade jaoks vähenduskoefitsienti 
kasutades saavad nad eristada eri tüüpi alasid. Nii saaks vältida olukorda, kus liikmesriik või 
piirkond ühe hektari kohta tulevat summat ülemäära vähendab.

Muudatusettepanek 1223
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõigu punkti a kohaldamisel, kui 
põllumajandusliku majapidamise 
põllumajandusmaad kasutatakse ka 
mittepõllumajanduslikuks tegevuseks, 
käsitatakse kõnealust maad peamiselt 
põllumajanduslikuks tegevuseks kasutatava 
maana, tingimusel et 
mittepõllumajandusliku tegevuse 
intensiivsus, laad, kestus ega ajastus ei 

Esimese lõigu punkti a kohaldamisel, kui 
põllumajandusliku majapidamise 
põllumajandusmaad kasutatakse ka 
mittepõllumajanduslikuks tegevuseks, 
käsitatakse kõnealust maad peamiselt 
põllumajanduslikuks tegevuseks kasutatava 
maana, tingimusel et 
mittepõllumajandusliku tegevuse 
intensiivsus, laad, kestus ega ajastus ei 
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kahjusta oluliselt põllumajanduslikku 
tegevust. Liikmesriigid kehtestavad 
kriteeriumid kõnealuse lõigu 
rakendamiseks oma territooriumil.

kahjusta oluliselt põllumajanduslikku 
tegevust. Kui põllumajandusmaal on 
valdavalt mittepõllumajanduslik otstarve, 
võib selle toetuskõlbliku pinna hulgast 
välja arvata. Liikmesriigid kehtestavad 
kriteeriumid kõnealuse lõigu 
rakendamiseks oma territooriumil.

Or. en

Muudatusettepanek 1224
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõigu punkti a kohaldamisel, kui 
põllumajandusliku majapidamise 
põllumajandusmaad kasutatakse ka 
mittepõllumajanduslikuks tegevuseks, 
käsitatakse kõnealust maad peamiselt 
põllumajanduslikuks tegevuseks kasutatava 
maana, tingimusel et 
mittepõllumajandusliku tegevuse 
intensiivsus, laad, kestus ega ajastus ei 
kahjusta oluliselt põllumajanduslikku 
tegevust. Liikmesriigid kehtestavad 
kriteeriumid kõnealuse lõigu 
rakendamiseks oma territooriumil.

Esimese lõigu punkti a kohaldamisel, kui 
põllumajandusliku majapidamise 
põllumajandusmaad kasutatakse ka 
mittepõllumajanduslikuks tegevuseks, 
käsitatakse kõnealust maad peamiselt 
põllumajanduslikuks tegevuseks kasutatava 
maana, tingimusel et 
mittepõllumajandusliku tegevuse 
intensiivsus, laad, kestus ega ajastus ei 
kahjusta oluliselt põllumajanduslikku 
tegevust. Valdavalt 
põllumajandustegevuseks kasutatavaks 
maaks loetakse ka alad, kus nimetatud 
tegevuse eesmärk on looduse ja 
bioloogilise mitmekesisuse kaitse.
Liikmesriigid kehtestavad kriteeriumid 
kõnealuse lõigu rakendamiseks oma 
territooriumil.

Or. en

Selgitus

Põhitoetuskava ei tohiks kahjustada heatasemelise looduskaitse eesmärki.
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Muudatusettepanek 1225
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Toetuskõlblikuks ei loeta maad, mida 
ei kasutata põllumajandustootmiseks või 
millele ei lange minimaalne 
loomakasvatuskoormus.

Or. es

Selgitus

Toetuskõlbliku maa mõiste tuleb muuta võimalikult selgeks – see peab tähendama üksnes 
maaviljeluseks ja/või loomakasvatuseks kasutatavat põllumajandusmaad. 

Muudatusettepanek 1226
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriikides või piirkondades, kus 
kohaldatakse artikli 20 sätteid, võib 
konkreetsed püsikultuurid toetuskõlbliku 
maa hulgast välja arvata.

Or. de

Muudatusettepanek 1227
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Eritoetusõigused aktiveeritakse vaid 
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juhul, kui tootja suudab tõestada, et ta 
tegeleb jätkuvalt 50% mahus selle 
loomakasvatustegevusega, mille eest 
toetusõigused määrati.

Or. es

Selgitus

Kui võetakse vastu muudatusettepanek, milles erijuhuna käsitletakse maata loomakasvatajaid, 
on vaja käsitleda eritoetusõiguste aktiveerimise ja põhjendamise korda.

Muudatusettepanek 1228
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel lubada 
põllumajandustootjal muuta oma
deklaratsiooni tingimusel, et ta säilitab 
vähemalt oma toetuskõlblike hektarite arvu 
ning järgib asjaomase pindalaga seoses 
põhitoetuse maksmiseks sätestatud 
tingimusi.

2. Liikmesriigid võivad nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel lubada 
põllumajandustootjal muuta oma 
deklaratsiooni selliste alade 
deklareerimiseks, mida momendil ei loeta 
toetuskõlblikuks, seda tingimusel, et ta 
säilitab vähemalt oma toetuskõlblike 
hektarite arvu ning järgib asjaomase 
pindalaga seoses põhitoetuse maksmiseks 
sätestatud tingimusi.

Or. fr

Muudatusettepanek 1229
Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetusõigusi võib üle anda üksnes 
põllumajandustootjale, kes on asutatud 
samas liikmesriigis, välja arvatud tegeliku 

Toetusõigusi võib üle anda üksnes juhul, 
kui toimub toetuskõlblike, aktiveeritud 
toetusõigusega maade üleandmine müügi, 
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või eeldatava pärandi teel üleandmine. rentimise või pärandamise teel.
Toetusõiguste üleandmine peab olema 
vahetult seotud maa üleandmisega. 

Or. en

Muudatusettepanek 1230
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Toetusõigusi võib üle anda üksnes 
põllumajandustootjale, kes on asutatud 
samas liikmesriigis, välja arvatud tegeliku 
või eeldatava pärandi teel üleandmine.

1. Toetusõigusi võib üle anda üksnes 
põllumajandustootjale, kes on asutatud 
samas liikmesriigis, välja arvatud tegeliku 
või eeldatava pärandi teel üleandmine.
Selline üleandmine peab toimuma tasuta.

Or. fr

Muudatusettepanek 1231
Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Isegi tegeliku või eeldatava pärandi korral 
võib toetusõigusi kasutada siiski ainult 
liikmesriigis, kus need toetusõigused on 
määratud.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1232
Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toetusõigusi võib üle anda üksnes 
samas piirkonnas või liikmesriigi 
piirkondade vahel, kus artikli 22 lõike 1 
või artikli 22 lõike 2 kohaldamisest 
tuleneva toetusõiguste väärtus hektari 
kohta on samasugune.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1233
Béla Glattfelder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Toetusõiguste müümisel ilma maata 
võivad liikmesriigid ühenduse õiguse 
põhiprintsiipe järgides otsustada kanda 
osa müüdud toetusõigustest riiklikku 
reservi või vähendada nende 
ühikuväärtust riikliku reservi kasuks.

Or. en

Muudatusettepanek 1234
Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon kehtestab rakendusaktidega 
vajalikud nõuded seoses toetusõiguste 
üleandmisest teatamisega ametiasutustele 
ning seoses sellise teatamise 
tähtaegadega. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu vastavalt artikli 56 lõikes 2 
osutatud kontrollimenetlusele.

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 1235
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 3 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui ei ole tegemist vääramatu jõu või 
erandlike asjaoludega, võib 
põllumajandustootja oma toetusõigused 
üle anda ilma maata üksnes siis, kui ta on 
toetusõigusi vähemalt ühe kalendriaasta 
jooksul sajaprotsendiliselt kasutanud või 
kui ta on vabatahtlikult loovutanud 
riiklikku reservi kõik toetusõigused, mida 
ta ei ole põhitoetuskava esimesel 
kohaldamisaastal kasutanud.

Or. en

Muudatusettepanek 1236
Robert Dušek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 3 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui ei ole tegemist vääramatu jõu või 
erandlike asjaoludega, võib 
põllumajandustootja oma toetusõigused 
üle anda ilma maata üksnes siis, kui ta on 
toetusõigusi vähemalt ühe kalendriaasta 
jooksul sajaprotsendiliselt kasutanud või 
kui ta on vabatahtlikult loovutanud 
riiklikku reservi kõik toetusõigused, mida 
ta ei ole põhitoetuskava esimesel 
kohaldamisaastal kasutanud.

Or. en
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Muudatusettepanek 1237
James Nicholson, Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) eeskirju põllumajandustootjate 
toetuskõlblikkuse ja juurdepääsu kohta 
põhitoetuskavale tegeliku või eeldatava 
pärandi, rendilepingu kohase pärimise, 
õigusliku seisundi või nimetuse muutumise 
korral ja põllumajandusliku majapidamise 
ühinemise või jagunemise korral;

a) eeskirju põllumajandustootjate 
toetuskõlblikkuse ja juurdepääsu kohta 
ühtsele otsemaksete kavale tegeliku või 
eeldatava pärandi, rendilepingu kohase 
pärimise, õigusliku seisundi või nimetuse 
muutumise korral ja põllumajandusliku 
majapidamise ühinemise või jagunemise 
korral;

Or. en

Muudatusettepanek 1238
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Michel Dantin, Elisabeth Jeggle, Giovanni 
La Via, Marian-Jean Marinescu, Agnès Le Brun, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) kriteeriume, mida liikmesriigid 
kohaldavad toetusõiguste jaotamiseks 
põllumajandustootjatele, kes ei ole 2011.
aastal toetusõigusi aktiveerinud ega 
taotlenud 2011. aastal ühtse pindalatoetuse 
kava kohast toetust, nagu on ette nähtud 
artikli 21 lõikega 2, ning selleks et jaotada 
toetusõigusi artikli 21 lõikes 3 osutatud 
lepingu klausli kohaldamisel;

e) kriteeriume, mida liikmesriigid 
kohaldavad toetusõiguste jaotamiseks 
põllumajandustootjatele (välja arvatud 
uued ja noored põllumajandustootjad), 
kes ei ole aastatel 2009–2011 ühelgi aastal 
toetusõigusi aktiveerinud ega taotlenud 
aastatel 2009–2011 ühelgi aastal ühtse 
pindalatoetuse kava kohast toetust, nagu on 
ette nähtud artikli 21 lõikega 2, ning 
selleks et jaotada toetusõigusi artikli 21 
lõikes 3 osutatud lepingu klausli 
kohaldamisel;

Or. en
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Muudatusettepanek 1239
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) kriteeriume, mida liikmesriigid 
kohaldavad toetusõiguste jaotamiseks
põllumajandustootjatele, kes ei ole 2011.
aastal toetusõigusi aktiveerinud ega 
taotlenud 2011. aastal ühtse pindalatoetuse 
kava kohast toetust, nagu on ette nähtud 
artikli 21 lõikega 2, ning selleks et jaotada 
toetusõigusi artikli 21 lõikes 3 osutatud 
lepingu klausli kohaldamisel;

e) kriteeriume, mida liikmesriigid 
kohaldavad, kui nad otsustavad jaotada 
toetusõigusi põllumajandustootjatele, kes 
ei ole ajavahemikul 2009–2011 
toetusõigusi aktiveerinud ega taotlenud 
ajavahemikul 2009–2011 ühtse 
pindalatoetuse kava kohast toetust, 
riiklikku lisa otsetoetustele, eritoetust 
ja/või pindalapõhiseid maapiirkondade 
arengutoetusi, nagu on ette nähtud artikli 
21 lõikega 2, ning selleks et jaotada 
toetusõigusi artikli 21 lõikes 3 osutatud 
lepingu klausli kohaldamisel;

Or. bg

Muudatusettepanek 1240
Robert Dušek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 28 a
1. Liikmesriigid, kus 31. detsembriks 2013 
kasutatakse määruse (EÜ) nr 73/2009 V 
jaotisega kehtestatud ühtse pindalatoetuse 
kava, võivad põllumajandustootjaid 
toetada vastavalt käesolevale artiklile.
2. Ühtset pindalatoetust makstakse aasta 
kohta. Selle arvutamiseks jagatakse 
vastavalt käesoleva määruse artiklile 19 
kehtestatud aastane toetussumma iga uue 
liikmesriigi põllumajandusmaa pindalaga, 
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mis on kindlaks määratud vastavalt 
käesoleva määruse artiklile 25.

Or. en

Muudatusettepanek 1241
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 28 a
1. Liikmesriigid, kus 31. detsembriks 2013 
kasutatakse määruse (EÜ) nr 73/2009 V 
jaotisega kehtestatud ühtse pindalatoetuse 
kava, võivad põllumajandustootjaid 
toetada vastavalt käesolevale artiklile.
2. Ühtset pindalatoetust makstakse aasta 
kohta. Selle arvutamiseks jagatakse 
vastavalt käesoleva määruse artiklile 19 
kehtestatud aastane toetussumma iga uue 
liikmesriigi põllumajandusmaa pindalaga, 
mis on kindlaks määratud vastavalt 
käesoleva määruse artiklile 25.

Or. en

Muudatusettepanek 1242
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 28 a
Liikmesriigid võivad enne 1. augustit 
2013 otsustada kohaldada põhitoetuskava 
ilma toetusõigusteta.
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Muudatusettepanek 1243
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. a PEATÜKK
ÜHTSE PINDALATOETUSE KAVA

Artikkel 28 a
Ühtse pindalatoetuse kava

1. Erandina 1. peatükist võivad 
liikmesriigid, kus 31. detsembriks 2013 
kasutatakse määruse (EÜ) nr 73/2009 V 
jaotisega kehtestatud ühtse pindalatoetuse 
kava, toetada põllumajandustootjaid 
vastavalt käesolevale peatükile.
2. Ühtset pindalatoetust makstakse aasta 
kohta. Selle arvutamiseks jagatakse artikli 
28 b kohaselt liikmesriigile kehtestatud 
aastatoetuse ülemmäär iga asjaomase 
liikmesriigi põllumajandusmaa pindalaga, 
mis määratakse vastavalt artiklile 28 d.
3. Kui asjaomased liikmesriigid 
kavatsevad ühtse pindalatoetuse kava 
kohaldamise lõpetada, teatavad nad sellest 
komisjonile viimase kohaldamisaasta 1. 
augustiks. Ühtse pindalatoetuse kava 
lõpetamise järel kohaldatakse vastavalt 
asjaomastele liidu eeskirjadele ja 
õigusaktidele põhitoetuskava.
Artikkel 28 b
Ühtse pindalatoetuse kava ülemmäär
1. Komisjon kehtestab rakendusaktidega 
ühtse pindalatoetuste kava iga-aastase 
riikliku ülemmäära, lahutades II lisas 
kehtestatud iga-aastasest riiklikust 
ülemmäärast artiklite 33, 35, 37 ja 39 
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kohaselt määratavad iga-aastased 
summad. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu vastavalt artikli 56 lõikes 2 
osutatud kontrollimenetlusele.
2. Iga liikmesriigi ühtse pindalatoetuste 
kava aastamaksete koguväärtus võrdub 
vastava riikliku ülemmääraga, mille 
komisjon kehtestab vastavalt lõikele 1.
3. Kui komisjoni poolt vastavalt lõikele 1 
kehtestatud ülemmäära eelmise aastaga 
võrreldes muudetakse või kui antud aastal 
ühtse pindalatoetuse maksed ületavad 
komisjoni poolt vastavalt lõikele 1 
kehtestatud ülemmäära, siis kooskõla 
tagamiseks lõikega 2 vähendab või 
suurendab liikmesriik lineaarselt selles 
liikmesriigis kohaldatavat riiklikku toetust 
hektari kohta.
Artikkel 28 c
Ühtse pindalatoetuse kava alla kuuluv 
maa
1. Liikmesriigi ühtse pindalatoetuse alla 
kuuluv põllumajandusmaa on osa tema 
kasutatavast põllumajandusmaast.
2. Kasutatav põllumajandusmaa 
käesoleva peatüki mõistes on artikli 25 
lõigetes 2 ja 3 määratletud toetuskõlbliku 
maa kogupindala.
3. Kui ei ole tegemist vääramatu jõu või 
erandlike asjaoludega, peab lõikes 2 
nimetatud toetuskõlblik maa olema 
põllumajandustootja valduses liikmesriigi 
määratud kuupäeval, mis ei ole hilisem 
kui kõnealuses liikmesriigis 
toetusetaotluse muutmiseks määratud 
kuupäev, nagu on osutatud määruse (EL) 
nr […] [horisontaalne ÜPP määrus] 
artikli 73 lõikes 1.
Artikkel 28 d
Muud toetuskavad
Liikmesriikides, kes otsustasid kasutada 
ühtse pindalatoetuse kava, kohaldatakse 
artiklite 29, 34, 36 ja 38 sätteid vajalike 
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Or. en

Selgitus

Komisjon ei näe ette praeguste toetussüsteemide säilitamist. Sarnaselt muudatusettepanekule, 
mille eesmärk on säilitada täielikult piirkonnakesksete ühtse otsemaksete kava mudelite 
raames toetusõigused ja vältida täiesti uue süsteemi kasutuselevõtmist nõuame ka ühtse 
otsemaksete kava säilitamist, mis on hea, lihtne ja hästi juurdunud alternatiiv toetusõiguste 
jaotamisel põhinevale süsteemile.


