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Muudatusettepanek 1052
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) avaliku sektori asutuste investeeringud 
puhkemajanduse infrastruktuuri, 
turismiteabesse ja turistlike 
vaatamisväärsuste viitadega varustamine;

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 1053
Jim Higgins, Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) avaliku sektori asutuste investeeringud 
puhkemajanduse infrastruktuuri, 
turismiteabesse ja turistlike 
vaatamisväärsuste viitadega varustamine;

(e) avaliku sektori asutuste investeeringud 
puhkemajanduse infrastruktuuri, 
investeeringud turismiteabe levitamisse, 
turismi väikeinfrastruktuuri arendamine 
ja säilitamine, maaturismi huviväärtuste 
suunatud edendamine ja turustamine, 
eelkõige väljaspool hooaega, ja 
turismiteenuste edendamine ja turistlike 
vaatamisväärsuste viitadega varustamine;

Or. en

Muudatusettepanek 1054
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1 – punkt e
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) avaliku sektori asutuste investeeringud 
puhkemajanduse infrastruktuuri, 
turismiteabesse ja turistlike 
vaatamisväärsuste viitadega varustamine;

(e) investeeringud puhkemajanduse 
infrastruktuuri, põllu- ja 
metsamajandusega seotud väikestesse 
turismiinfrastruktuuridesse, piirkondlikku 
turustusse, turismiteabesse ja turistlike 
vaatamisväärsuste viitadega varustamine;

Or. de

Muudatusettepanek 1055
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) avaliku sektori asutuste investeeringud 
puhkemajanduse infrastruktuuri, 
turismiteabesse ja turistlike 
vaatamisväärsuste viitadega varustamine;

(e) investeeringud puhkemajanduse 
infrastruktuuri avalikku kasutusse, 
turismiteabesse, turismi 
väikeinfrastruktuuri, maaturismi teenuste 
turustamisse ja turistlike 
vaatamisväärsuste viitadega varustamine;

Or. en

Muudatusettepanek 1056
Diane Dodds, James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) avaliku sektori asutuste investeeringud 
puhkemajanduse infrastruktuuri, 
turismiteabesse ja turistlike 
vaatamisväärsuste viitadega varustamine;

(e) investeeringud puhkemajanduse 
infrastruktuuri avalikku kasutusse, 
turismiteabesse, turismi 
väikeinfrastruktuuri, maaturismi teenuste 
turustamisse ja turistlike 
vaatamisväärsuste viitadega varustamine;
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Or. en

Muudatusettepanek 1057
Phil Prendergast

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) avaliku sektori asutuste investeeringud 
puhkemajanduse infrastruktuuri, 
turismiteabesse ja turistlike 
vaatamisväärsuste viitadega varustamine;

(e) investeeringud puhkemajanduse 
infrastruktuuri avalikku kasutusse, 
turismiteabesse, turismi 
väikeinfrastruktuuri, maaturismi teenuste 
turustamisse ja turistlike 
vaatamisväärsuste viitadega varustamine;

Or. en

Muudatusettepanek 1058
Nessa Childers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) avaliku sektori asutuste investeeringud 
puhkemajanduse infrastruktuuri, 
turismiteabesse ja turistlike 
vaatamisväärsuste viitadega varustamine;

(e) investeeringud puhkemajanduse 
infrastruktuuri avalikku kasutusse, 
turismiteabesse, turismi 
väikeinfrastruktuuri, maaturismi teenuste 
turustamisse ja turistlike 
vaatamisväärsuste viitadega varustamine;

Or. en

Muudatusettepanek 1059
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1 – punkt e
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) avaliku sektori asutuste investeeringud 
puhkemajanduse infrastruktuuri, 
turismiteabesse ja turistlike 
vaatamisväärsuste viitadega varustamine;

(e) investeeringud puhkemajanduse 
infrastruktuuri avalikku kasutusse, 
turismiteabesse, turismi 
väikeinfrastruktuuri, maaturismi teenuste 
turustamisse ja turistlike 
vaatamisväärsuste viitadega varustamine;

Or. it

Selgitus

Et võimaldada teha turismiinvesteeringuid ka erasektori ettevõtjatel, mitte ainult avaliku 
sektori asutustel.

Muudatusettepanek 1060
Dimitar Stoyanov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) avaliku sektori asutuste investeeringud 
puhkemajanduse infrastruktuuri, 
turismiteabesse ja turistlike 
vaatamisväärsuste viitadega varustamine;

(e) avaliku sektori asutuste investeeringud 
puhkemajanduse, kaasa arvatud 
maaturismi infrastruktuuri, turismiteabesse 
ja turistlike vaatamisväärsuste viitadega 
varustamine;

Or. bg

Muudatusettepanek 1061
Salvatore Caronna

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) avaliku sektori asutuste investeeringud 
puhkemajanduse infrastruktuuri, 
turismiteabesse ja turistlike 

(e) avaliku ja erasektori asutuste 
investeeringud puhkemajanduse 
infrastruktuuri, turismiteabesse ja turistlike 
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vaatamisväärsuste viitadega varustamine; vaatamisväärsuste viitadega varustamine;

Or. it

Muudatusettepanek 1062
Giancarlo Scottà, 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 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) avaliku sektori asutuste investeeringud 
puhkemajanduse infrastruktuuri, 
turismiteabesse ja turistlike 
vaatamisväärsuste viitadega varustamine;

(e) avaliku ja erasektori asutuste 
investeeringud puhkemajanduse 
infrastruktuuri, turismiteabesse ja turistlike 
vaatamisväärsuste viitadega varustamine;

Or. it

Muudatusettepanek 1063
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) avaliku sektori asutuste investeeringud 
puhkemajanduse infrastruktuuri, 
turismiteabesse ja turistlike 
vaatamisväärsuste viitadega varustamine;

(e) avaliku sektori asutuste või kohalike 
arenguorganisatsioonide investeeringud 
puhkemajanduse infrastruktuuri, 
turismiteabesse ja turistlike 
vaatamisväärsuste viitadega varustamine;

Or. en

Muudatusettepanek 1064
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1 – punkt f
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) uuringud ja investeeringud, mis on 
seotud külade ja maapiirkondade 
kultuuri- ja looduspärandi säilitamise,
taastamise ja selle kvaliteedi 
parandamisega, sealhulgas 
sotsiaalmajanduslikud aspektid;

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 1065
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) uuringud ja investeeringud, mis on 
seotud külade ja maapiirkondade kultuuri-
ja looduspärandi säilitamise, taastamise ja 
selle kvaliteedi parandamisega, sealhulgas 
sotsiaalmajanduslikud aspektid;

(f) uuringud ja investeeringud, mis on 
seotud külade ja maapiirkondade ja kõrge 
keskkonnaväärtusega alade kultuuri- ja 
looduspärandi säilitamise, taastamise ja 
selle kvaliteedi parandamisega, sealhulgas 
sotsiaalmajanduslikud aspektid;

Or. ro

Muudatusettepanek 1066
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) uuringud ja investeeringud, mis on 
seotud külade ja maapiirkondade kultuuri-
ja looduspärandi säilitamise, taastamise ja 
selle kvaliteedi parandamisega, sealhulgas 
sotsiaalmajanduslikud aspektid;

(f) uuringud ja investeeringud, mis on 
seotud külade ja maapiirkondade kultuuri-, 
haridus-, religiooni- ja looduspärandi
säilitamise, taastamise ja selle kvaliteedi 
parandamisega, sealhulgas 
sotsiaalmajanduslikud aspektid;
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Or. ro

Muudatusettepanek 1067
Elisabeth Jeggle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) investeeringud, mille eesmärk on 
maapiirkonna asulate läheduses toimuvate 
tegevuste ümberpaigutamine ning nende 
piirkondade lähedal asuvate hoonete või 
teiste rajatiste ümberehitamine, et 
parandada asula elukvaliteeti ja suurendada 
keskkonnatõhusust.

(g) investeeringud, mille eesmärk on 
maapiirkonna asulate läheduses või 
maapiirkonna asulates toimuvate 
tegevuste ümberpaigutamine ning nende 
piirkondade lähedal või nendes 
piirkondades asuvate hoonete või teiste 
rajatiste ümberehitamine, et parandada 
asula elukvaliteeti ja suurendada 
keskkonnatõhusust.

Or. de

Muudatusettepanek 1068
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) investeeringud, mille eesmärk on 
maapiirkonna asulate läheduses toimuvate 
tegevuste ümberpaigutamine ning nende 
piirkondade lähedal asuvate hoonete või 
teiste rajatiste ümberehitamine, et 
parandada asula elukvaliteeti ja suurendada 
keskkonnatõhusust.

(g) investeeringud, mille eesmärk on 
maapiirkonna asulate läheduses või 
maapiirkonna asulates toimuvate 
tegevuste ümberpaigutamine ning nende 
piirkondade lähedal asuvate hoonete või 
teiste rajatiste ümberehitamine, et 
parandada asula elukvaliteeti ja suurendada 
keskkonnatõhusust.

Or. ro
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Muudatusettepanek 1069
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) investeeringud, mille eesmärk on 
maapiirkonna asulate läheduses toimuvate 
tegevuste ümberpaigutamine ning nende 
piirkondade lähedal asuvate hoonete või 
teiste rajatiste ümberehitamine, et 
parandada asula elukvaliteeti ja suurendada 
keskkonnatõhusust.

(g) investeeringud, mille eesmärk on 
maapiirkonna asulate läheduses toimuvate 
tegevuste ümberpaigutamine ning nende 
piirkondade lähedal asuvate hoonete või 
teiste rajatiste ümberehitamine, et 
parandada asula elukvaliteeti ja suurendada 
keskkonnatõhusust, ning samuti elavdada 
ja suurendada keskkonnateadlikkust.

Or. fr

Muudatusettepanek 1070
Peter Jahr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) uuringud ja investeeringud, mis on 
seotud külauuenduse muude meetmetega.

Or. de

Muudatusettepanek 1071
Wojciech Michał Olejniczak

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) investeeringud maapiirkondades 
üldkättesaadava ja kvalifitseeritud 
meditsiiniteenuse tagamiseks vajalikku 
infrastruktuuri ja inimressurssidesse.
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Or. pl

Muudatusettepanek 1072
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva meetme kohane toetus on ette 
nähtud üksnes väikeinfrastruktuurile, mis 
on iga liikmesriigi poolt programmis 
kindlaks määratud. Maaelu arengu 
programmides võib ette näha erandeid 
eeskirjadest, mis käsitlevad 
investeeringuid lairiba-infrastruktuuri ja
taastuvatesse energiaallikatesse. Sel juhul 
tuleb kehtestada selged kriteeriumid, 
millega tagatakse vastastikune täiendavus 
liidu muude rahastamisvahendite kohase 
toetusega.

2. Käesoleva meetme kohane toetus on ette 
nähtud üksnes infrastruktuurile, mis on 
otseselt seotud külade uuendamise ja 
arendamisega ning mille eesmärgiks on 
maapiirkondade põllumajandusliku 
konkurentsivõime ja elujõulisuse 
suurendamine.

Or. ro

Muudatusettepanek 1073
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva meetme kohane toetus on 
ette nähtud üksnes väikeinfrastruktuurile, 
mis on iga liikmesriigi poolt programmis 
kindlaks määratud. Maaelu arengu 
programmides võib ette näha erandeid 
eeskirjadest, mis käsitlevad investeeringuid 
lairiba-infrastruktuuri ja taastuvatesse 
energiaallikatesse. Sel juhul tuleb 
kehtestada selged kriteeriumid, millega 
tagatakse vastastikune täiendavus liidu 
muude rahastamisvahendite kohase 

2. Maaelu arengu programmides võib ette 
näha erandeid eeskirjadest, mis käsitlevad 
investeeringuid lairiba-infrastruktuuri, 
tervishoiu- ja ennetustegevusega 
tegelevatesse asutustesse, taastuvatesse 
energiaallikatesse, välja arvatud 
mittesäästvasse biomassi, biogaasi ja 
agrokütustesse. Sel juhul tuleb kehtestada 
selged kriteeriumid, millega tagatakse 
vastastikune täiendavus liidu muude 
rahastamisvahendite kohase toetusega.
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toetusega.

Or. en

Muudatusettepanek 1074
Alyn Smith
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva meetme kohane toetus on ette 
nähtud üksnes väikeinfrastruktuurile, mis 
on iga liikmesriigi poolt programmis 
kindlaks määratud. Maaelu arengu 
programmides võib ette näha erandeid 
eeskirjadest, mis käsitlevad investeeringuid 
lairiba-infrastruktuuri ja taastuvatesse 
energiaallikatesse. Sel juhul tuleb 
kehtestada selged kriteeriumid, millega 
tagatakse vastastikune täiendavus liidu 
muude rahastamisvahendite kohase 
toetusega.

2. Käesoleva meetme kohane toetus on ette 
nähtud üksnes väikeinfrastruktuurile, mis 
on iga liikmesriigi poolt programmis 
kindlaks määratud. Maaelu arengu 
programmides võib ette näha erandeid 
eeskirjadest, mis käsitlevad investeeringuid 
lairiba-infrastruktuuri. Sarnase erandi võib 
ette näha taastuvatesse energiaallikatesse 
ja energiasäästmise infrastruktuuri 
tehtavate investeeringute suhtes, kui 
projekti haldab ja kontrollib kogukond ja 
kõnealune kogukond osaleb tulude 
jaotuses. Sel juhul tuleb kehtestada selged 
kriteeriumid, millega tagatakse 
vastastikune täiendavus liidu muude 
rahastamisvahendite kohase toetusega.

Or. en

Muudatusettepanek 1075
Sylvie Goulard

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kõnealuse meetme kohast toetust võib 
samuti laiendada selliste 
mittepõllumajanduslike tegevuste 
arendamiseks, mis võivad aidata kaasa 
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nimetatud eesmärkide täitmisele, eelkõige 
seoses mikro- ja väikeettevõtjatega.

Or. fr

Muudatusettepanek 1076
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõike 1 kohased investeeringud on 
toetuskõlblikud, kui asjakohased 
toimingud tehakse kooskõlas 
maapiirkondade omavalitsuste arengut ja 
nende põhiteenuseid käsitlevate kavadega 
(kui sellised kavad on olemas) ning on 
kooskõlas kohaliku arengustrateegiaga 
(kui see on olemas).

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 1077
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõike 1 kohased investeeringud on 
toetuskõlblikud, kui asjakohased 
toimingud tehakse kooskõlas 
maapiirkondade omavalitsuste arengut ja 
nende põhiteenuseid käsitlevate kavadega 
(kui sellised kavad on olemas) ning on 
kooskõlas kohaliku arengustrateegiaga (kui 
see on olemas).

3. Lõike 1 kohased investeeringud on 
toetuskõlblikud ning on kooskõlas 
kohaliku arengustrateegiaga (kui see on 
olemas).

Or. it
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Muudatusettepanek 1078
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõike 1 kohased investeeringud on 
toetuskõlblikud, kui asjakohased toimingud 
tehakse kooskõlas maapiirkondade 
omavalitsuste arengut ja nende 
põhiteenuseid käsitlevate kavadega (kui 
sellised kavad on olemas) ning on 
kooskõlas kohaliku arengustrateegiaga (kui 
see on olemas).

3. Lõike 1 kohased investeeringud on 
toetuskõlblikud, kui asjakohased toimingud 
tehakse kooskõlas maapiirkondade 
omavalitsuste arengut ja nende 
põhiteenuseid käsitlevate kavadega (kui 
sellised kavad on olemas) ning on 
kooskõlas kohaliku arengustrateegiaga (kui 
see on olemas). Lõike 1 punkti g kohaseid 
investeeringuid ei ole lubatud teha 
põllumajandusettevõtete 
ümberpaigutamisega seotud meetmetesse.

Or. de

Muudatusettepanek 1079
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõike 1 kohased investeeringud on 
toetuskõlblikud, kui asjakohased toimingud 
tehakse kooskõlas maapiirkondade 
omavalitsuste arengut ja nende 
põhiteenuseid käsitlevate kavadega (kui 
sellised kavad on olemas) ning on 
kooskõlas kohaliku arengustrateegiaga (kui 
see on olemas).

3. Lõike 1 kohased investeeringud on 
toetuskõlblikud, kui asjakohased toimingud 
tehakse kooskõlas maapiirkondade 
omavalitsuste ja külade arengut ja nende 
põhiteenuseid käsitlevate kavadega (kui 
sellised kavad on olemas) ning on 
kooskõlas kohaliku arengustrateegiaga (kui 
see on olemas).

Or. bg



AM\909513ET.doc 15/174 PE494.479v01-00

ET

Muudatusettepanek 1080
Maria do Céu Patrão Neves

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Punktis 1 nimetatud toetuse saajad on 
põllumajandus- või metsandusettevõtted 
või, teise võimalusena, tõendatakse nende 
otsest seost põllumajandus- või 
metsandussektoriga.

Or. pt

Muudatusettepanek 1081
Maria do Céu Patrão Neves

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Selle meetme alusel ette nähtud 
toetust võidakse anda programmi 
LEADER lähenemisviisi kaudu.

Or. pt

Muudatusettepanek 1082
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjonile antakse õigus võtta artiklis 
90 sätestatud korras vastu delegeeritud 
õigusakte, milles käsitletakse 
taastuvenergia infrastruktuuri selliste 
liikide kindlaksmääramist, mis on 
käesoleva meetme kohaselt 

välja jäetud
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toetuskõlblikud.

Or. en

Muudatusettepanek 1083
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 21 a
Bioloogilise mitmekesisuse edendamine 
maapiirkondades
1. Selle meetme kohane toetus hõlmab 
järgmist:
(a) NATURA 2000 alade ja muude kõrge 
loodusliku väärtusega alade kaitse- ja 
majandamiskavade koostamine ja 
ajakohastamine, sealhulgas maapiirkondi 
puudutavad liikide kaitsmise 
tegevuskavad;
(b) uuringud, keskkonnaalase teadlikkuse 
tõstmise meetmed ja investeeringud, mis 
on seotud teadlikkuse tõstmisega või 
looduspärandi vormide taastamise või 
nende seisundi parandamisega, nagu 
jõgede või muude lineaarsete või 
katkematute struktuuride loomine või 
nende otstarbe taastamine (nt 
puhkepaigad, mis on looduslike liikide 
rändele, levikule ja geenivahetusele väga 
olulised).
2. Lõike 1 b kohased investeeringud on 
abikõlblikud, kui vastav tegevus viiakse 
ellu vastavalt majandamiskavadele või 
muudele looduskaitsekavadele, tingimusel 
et investeeringud on selgelt seotud liidu 
2020. aasta bioloogilise mitmekesisuse 
strateegiat toetavate eesmärkidega.

Or. en
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Muudatusettepanek 1084
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 21 a
Põllumajandusjääkide väärtustamine
1. Selle meetme kohast toetust antakse 
infrastruktuuri ja logistikavõimekuste 
rajamiseks eesmärgiga võtta kasutusele 
põllumajandusjäätmed, -jäägid, 
lignotselluloos ja toiduks mittekasutatav 
tselluloosmaterjal kuni nende biotoorainel 
põhinevateks toodeteks muutmiseni. 
2. Käesoleva meetmega kaetud tegevused 
hõlmavad abi biokütuste 
rafineerimistehases kasutamiseks kõlbliku 
materjali kogumisel, koristamisel, 
säilitamisel ja transportimisel.

Or. en

Muudatusettepanek 1085
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Investeeringud metsaala arengusse ja 
metsade elujõulisuse parandamisse

Investeeringud keskkonnasäästliku
metsaala arengusse ja metsade elujõulisuse 
parandamisse

Or. en

Muudatusettepanek 1086
Karin Kadenbach
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) metsastamine ja metsamaa loomine; (a) keskkonnasäästlik metsastamine ja 
keskkonnasäästlik metsamaa loomine;

Or. en

Muudatusettepanek 1087
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) metsastamine ja metsamaa loomine; (a) metsastamine ja metsamaa loomine
põllumajandusmaadele ja 
mittepõllumajanduslikele maadele;

Or. es

Muudatusettepanek 1088
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) agrometsandussüsteemide loomine; (b) keskkonnasäästlike 
agrometsandussüsteemide loomine;

Or. en

Muudatusettepanek 1089
Eric Andrieu

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

(c) metsapõlengutest ja loodusõnnetustest 
(sealhulgas kahjurite levik ja 
haiguspuhangud ning katastroofid ja 
kliimaga seotud ohud) tingitud 
metsakahjustuste ennetamine ja 
kõrvaldamine;

(c) metsapõlengutest ja loodusõnnetustest 
(sealhulgas kahjurite levik ja 
haiguspuhangud ning katastroofid ja 
kliimaga seotud ohud) tingitud 
metsakahjustuste ennetamine ja 
kõrvaldamine; suure tuleohuga aladeks 
liigitatud piirkondades on 
metsatulekahjude ennetusvahendite 
integreerimine abi saamise eeltingimus;

Or. fr

Muudatusettepanek 1090
Mariya Gabriel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) kõrge ja keskmise riskiga 
piirkondades on struktuurifondidest 
finantsabi saamise eeltingimus 
metsapõlengutevastaste ennetavate 
vahendite lisamine. Sellega seoses on 
liikmesriigid kohustatud eraldama 
kõnealustes valdkondades ennetavatele 
vahenditele pühendatud kaasrahastamise; 

Or. en

Muudatusettepanek 1091
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) investeeringud metsa ökosüsteemide 
vastupanuvõime ja keskkonnaväärtuse ning 

(d) investeeringud metsa ökosüsteemide 
tootlikkuse, vastupanuvõime ja 
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leevendusmeetmete potentsiaali 
parandamisse;

keskkonnaväärtuse suurendamisse ning 
leevendusmeetmete potentsiaali 
parandamisse;

Or. it

Muudatusettepanek 1092
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) investeeringud uutesse
metsandustehnoloogiatesse ning 
metsasaaduste töötlemisse ja turustamisse.

(e) investeeringud keskkonnasäästlikesse
metsandustehnoloogiatesse ning 
metsasaaduste töötlemisse ja turustamisse.

Or. en

Muudatusettepanek 1093
Csaba Sándor Tabajdi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) investeeringud uutesse 
metsandustehnoloogiatesse ning 
metsasaaduste töötlemisse ja turustamisse.

(e) investeeringud uutesse 
metsandustehnoloogiatesse, tööohutuse 
tõhustamisse ning metsasaaduste 
töötlemisse ja turustamisse.

Or. en

Muudatusettepanek 1094
Béla Glattfelder

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

(e) investeeringud uutesse 
metsandustehnoloogiatesse ning 
metsasaaduste töötlemisse ja turustamisse.

(e) investeeringud uutesse 
metsandustehnoloogiatesse, kaasa arvatud 
kõrvalsaaduste ja jäätmete tõhusamat 
energiatootmiseks kasutamist edendavad 
tehnoloogiad, ning metsasaaduste 
töötlemisse ja turustamisse.

Or. en

Muudatusettepanek 1095
Elisabeth Köstinger, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) investeeringud uutesse 
metsandustehnoloogiatesse ning 
metsasaaduste töötlemisse ja turustamisse.

(e) investeeringud uutesse 
metsandustehnoloogiatesse ning 
metsasaaduste töötlemisse, kasutuselevõttu
ja turustamisse.

Or. de

Selgitus

Meede peaks olema avatud investeeringutele, mida tehakse metsaressursside 
kasutuselevõtuga seotud tehnoloogiate laiendamisse ja arendamisse. 

Muudatusettepanek 1096
Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) investeeringud uutesse 
metsandustehnoloogiatesse ning 
metsasaaduste töötlemisse ja turustamisse.

(e) investeeringud uutesse 
metsandustehnoloogiatesse ning 
metsasaaduste töötlemisse ja turustamisse, 
mis on kooskõlas ELi puidumäärusega 
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(nr 995/2010) ja ei kahjusta bioloogilist 
mitmekesisust ega teisi metsa ökosüsteemi 
teenuseid.

Or. en

Muudatusettepanek 1097
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) investeeringud uutesse 
metsandustehnoloogiatesse ning 
metsasaaduste töötlemisse ja turustamisse.

(e) investeeringud uutesse 
metsandustehnoloogiatesse ning 
metsasaaduste töötlemisse ja turustamisse 
VKEde jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 1098
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) investeeringud uutesse
metsandustehnoloogiatesse ning 
metsasaaduste töötlemisse ja turustamisse.

(e) investeeringud 
metsandustehnoloogiatesse ning 
metsasaaduste töötlemisse ja turustamisse.

Or. en

Muudatusettepanek 1099
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1 – punkt e а (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e а) metsade korraldus, olenemata nende 
omandiõiguse liigist.

Or. bg

Muudatusettepanek 1100
Mariya Gabriel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) investeeringud täiustatud 
metsaveotehnikatesse.

Or. en

Muudatusettepanek 1101
Diane Dodds, James Nicholson

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) metsamajandamiskavade või 
samaväärsete dokumentide koostamine, 
mis on kooskõlas metsade säästva 
majandamise põhimõttega.

Or. en

Muudatusettepanek 1102
Phil Prendergast

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1 – punkt e a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) metsamajandamiskavade või 
samaväärsete dokumentide koostamine, 
mis on kooskõlas metsade säästva 
majandamise põhimõttega.

Or. en

Muudatusettepanek 1103
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklites 36–40 sätestatud metsa 
omandiõiguse piiranguid ei kohaldata 
troopiliste või subtroopiliste metsade ja 
Assooride, Madeira, Kanaari saarte, 
nõukogu määruse (EMÜ) nr 2019/93
tähenduses väiksemate Egeuse mere saarte 
ning Prantsusmaa ülemeredepartemangude 
territooriumide metsaga kaetud alade 
suhtes.

Artiklites 23–27 sätestatud metsa 
omandiõiguse piiranguid ei kohaldata 
troopiliste või subtroopiliste metsade ja 
Assooride, Madeira, Kanaari saarte, 
nõukogu määruse (EMÜ) nr 2019/93
tähenduses väiksemate Egeuse mere saarte 
ning Prantsusmaa ülemeredepartemangude 
territooriumide metsaga kaetud alade 
suhtes. Artiklites 23–27 sätestatud 
omandiõiguse piiranguid ei kohaldata 
toetuste suhtes, mida antakse 
keskkonnakaitselistel põhjustel, nagu 
kaitse erosiooni vastu või 
metsaressursside laiendamine, mis 
aitavad kaasa kliimamuutuste 
leevendamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 1104
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklites 36–40 sätestatud metsa 
omandiõiguse piiranguid ei kohaldata 
troopiliste või subtroopiliste metsade ja 
Assooride, Madeira, Kanaari saarte, 
nõukogu määruse (EMÜ) nr 2019/93 
tähenduses väiksemate Egeuse mere saarte 
ning Prantsusmaa ülemeredepartemangude 
territooriumide metsaga kaetud alade 
suhtes.

Artiklites 23–27 sätestatud metsa 
omandiõiguse piiranguid ei kohaldata 
troopiliste või subtroopiliste metsade ja 
Assooride, Madeira, Kanaari saarte, 
nõukogu määruse (EMÜ) nr 2019/93 
tähenduses väiksemate Egeuse mere saarte 
ning Prantsusmaa ülemeredepartemangude 
territooriumide metsaga kaetud alade 
suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 1105
Britta Reimers

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettevõtete puhul, mis on suuremad 
teatavast suurusest, mille liikmesriigid 
peavad programmis kindlaks määrama, 
sõltub toetus täpsustatud 
ennetuseesmärkidega 
metsamajandamiskava või samaväärse 
dokumendi esitamisest, mis on kooskõlas 
metsade säästva majandamise 
põhimõttega (edaspidi „metsade säästev 
majandamine”), mis määratleti Euroopa 
metsade kaitset käsitleval ministrite 
konverentsil 1993. aastal.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Kestev ja tulevikku suunatud metsamajandamine on tagatud juba riiklike metsaseadustega.
Komisjoni nõutud metsamajanduskavad tooksid kaasa suurema bürokraatia.
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Muudatusettepanek 1106
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettevõtete puhul, mis on suuremad 
teatavast suurusest, mille liikmesriigid 
peavad programmis kindlaks määrama, 
sõltub toetus täpsustatud 
ennetuseesmärkidega 
metsamajandamiskava või samaväärse 
dokumendi esitamisest, mis on kooskõlas 
metsade säästva majandamise 
põhimõttega (edaspidi „metsade säästev 
majandamine”), mis määratleti Euroopa 
metsade kaitset käsitleval ministrite 
konverentsil 1993. aastal.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Kohustusliku metsamajanduskava tingimuse kehtestamine on vastuolus liikmesriikide 
subsidiaarsuse põhimõttega.

Muudatusettepanek 1107
Mariya Gabriel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettevõtete puhul, mis on suuremad
teatavast suurusest, mille liikmesriigid 
peavad programmis kindlaks määrama, 
sõltub toetus täpsustatud 
ennetuseesmärkidega 
metsamajandamiskava või samaväärse 
dokumendi esitamisest, mis on kooskõlas
metsade säästva majandamise põhimõttega
(edaspidi „metsade säästev majandamine”), 
mis määratleti Euroopa metsade kaitset 

Ettevõtete puhul, mis on suuremad 
teatavast suurusest, mille liikmesriigid 
peavad programmis kindlaks määrama, 
sõltub toetus metsade säästva majandamise 
põhimõttest (edaspidi „metsade säästev 
majandamine”), mis määratleti Euroopa 
metsade kaitset käsitleval ministrite 
konverentsil 1993. aastal.
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käsitleval ministrite konverentsil 1993. 
aastal.

Or. en

Muudatusettepanek 1108
Bas Eickhout

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettevõtete puhul, mis on suuremad 
teatavast suurusest, mille liikmesriigid 
peavad programmis kindlaks määrama, 
sõltub toetus täpsustatud 
ennetuseesmärkidega 
metsamajandamiskava või samaväärse 
dokumendi esitamisest, mis on kooskõlas 
metsade säästva majandamise põhimõttega 
(edaspidi „metsade säästev majandamine”), 
mis määratleti Euroopa metsade kaitset 
käsitleval ministrite konverentsil 1993. 
aastal.

Ettevõtete puhul, mis on suuremad 
teatavast suurusest, mille liikmesriigid 
peavad programmis kindlaks määrama, 
sõltub toetus täpsustatud 
ennetuseesmärkidega 
metsamajandamiskava või samaväärse 
dokumendi esitamisest, kaasa arvatud 
bioloogilise mitmekesisuse kaitse 
meetmed, mis on kooskõlas metsade 
säästva majandamise põhimõttega 
(edaspidi „metsade säästev majandamine”), 
mis määratleti Euroopa metsade kaitset 
käsitleval ministrite konverentsil 1993. 
aastal. Metsameetmete toetamine peaks
põhinema igas liikmesriigis 
väljatöötataval heade 
metsamajandamistavade standardil.

Or. en

Muudatusettepanek 1109
Karin Kadenbach

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettevõtete puhul, mis on suuremad 
teatavast suurusest, mille liikmesriigid 
peavad programmis kindlaks määrama, 

Ettevõtete puhul, mis on suuremad 
teatavast suurusest, mille liikmesriigid 
peavad programmis kindlaks määrama, 
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sõltub toetus täpsustatud 
ennetuseesmärkidega 
metsamajandamiskava või samaväärse 
dokumendi esitamisest, mis on kooskõlas 
metsade säästva majandamise põhimõttega 
(edaspidi „metsade säästev majandamine”), 
mis määratleti Euroopa metsade kaitset 
käsitleval ministrite konverentsil 1993. 
aastal.

sõltub toetus täpsustatud 
ennetuseesmärkidega 
metsamajandamiskava või samaväärse 
dokumendi esitamisest, kaasa arvatud 
bioloogilise mitmekesisuse kaitse 
meetmed, mis on kooskõlas metsade 
säästva majandamise põhimõttega 
(edaspidi „metsade säästev majandamine”), 
mis määratleti Euroopa metsade kaitset 
käsitleval ministrite konverentsil 1993. 
aastal.

Or. en

Muudatusettepanek 1110
Maria do Céu Patrão Neves

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettevõtete puhul, mis on suuremad 
teatavast suurusest, mille liikmesriigid 
peavad programmis kindlaks määrama, 
sõltub toetus täpsustatud 
ennetuseesmärkidega 
metsamajandamiskava või samaväärse 
dokumendi esitamisest, mis on kooskõlas 
metsade säästva majandamise põhimõttega 
(edaspidi „metsade säästev majandamine”), 
mis määratleti Euroopa metsade kaitset 
käsitleval ministrite konverentsil 1993. 
aastal.

Ettevõtete puhul, mis on suuremad 
teatavast suurusest, mille liikmesriigid 
peavad programmis kindlaks määrama, 
sõltub toetus täpsustatud 
ennetuseesmärkidega 
metsamajandamiskava või samaväärse 
dokumendi esitamisest, mis on kooskõlas 
metsade säästva majandamise põhimõttega 
(edaspidi „metsade säästev majandamine”), 
mis määratleti Euroopa metsade kaitset 
käsitleval ministrite konverentsil 1993. 
aastal ning mis tagab tulekahjude ja 
loodusõnnetuste tõhusa ennetamise.

Or. pt

Muudatusettepanek 1111
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonile antakse õigus võtta artiklis 
90 sätestatud korras vastu delegeeritud 
õigusakte, milles käsitletakse tingimusi, 
mille alusel tehakse kindlaks 
loodusõnnetuse või kahjurite leviku või 
haiguspuhangu toimumine ning 
määratakse kindlaks toetuskõlblike 
ennetusmeetmete liigid.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Loodusõnnetuste ning kahjurite ja haiguste esinemine võib olla piirkonniti väga erinev.
Võetavad meetmed võivad samuti väga erinevad olla. Vastavaid meetmeid peaksid võtma 
liikmesriigid.

Muudatusettepanek 1112
Karin Kadenbach

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kõik meetmed peavad olema 
kooskõlas ÜPP keskkonnaeesmärkidega.

Or. en

Muudatusettepanek 1113
Karin Kadenbach

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Metsameetmete toetamine peaks 
põhinema heade metsamajandamistavade 
standardil.



PE494.479v01-00 30/174 AM\909513ET.doc

ET

Or. en

Muudatusettepanek 1114
Diane Dodds, James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 22 lõigu 1 punkti a kohast toetust 
antakse eraisikutest maaomanikele ja 
rentnikele, omavalitsustele ja nende 
liitudele, see hõlmab istutamiskulude 
hüvitamist ja iga-aastast toetust hektari 
kohta, et hüvitada hooldusega seotud 
kulud, sealhulgas kevadise ja sügisese 
sanitaarraie kulud maksimaalselt 10 aasta
jooksul.

1. Artikli 22 lõike 1 punkti a kohast toetust 
antakse eraisikutest maaomanikele ja 
rentnikele, muudele maa valdajatele, 
omavalitsustele ja nende liitudele, see 
hõlmab istutamiskulude hüvitamist ja iga-
aastast toetust hektari kohta, et hüvitada 
saamata jäänud põllumajanduslik tulu ja
hooldusega seotud kulud, sealhulgas 
kevadise ja sügisese sanitaarraie kulud 
maksimaalselt 15 aasta jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 1115
Salvatore Caronna

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 22 lõigu 1 punkti a kohast toetust 
antakse eraisikutest maaomanikele ja 
rentnikele, omavalitsustele ja nende 
liitudele, see hõlmab istutamiskulude 
hüvitamist ja iga-aastast toetust hektari 
kohta, et hüvitada hooldusega seotud 
kulud, sealhulgas kevadise ja sügisese 
sanitaarraie kulud maksimaalselt 10 aasta
jooksul.

1. Artikli 22 lõike 1 punkti a kohast toetust 
antakse avalik-õiguslikele ja eraisikutest 
maaomanikele ja rentnikele ning muudele 
maa valdajatele, see hõlmab 
istutamiskulude hüvitamist ja iga-aastast 
toetust hektari kohta, et hüvitada saamata 
jäänud põllumajandustulud ja hooldusega 
seotud kulud, sealhulgas kevadise ja 
sügisese sanitaarraie kulud maksimaalselt 
15 aasta jooksul.

Or. it
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Muudatusettepanek 1116
Carlo Fidanza

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 22 lõigu 1 punkti a kohast toetust 
antakse eraisikutest maaomanikele ja 
rentnikele, omavalitsustele ja nende 
liitudele, see hõlmab istutamiskulude 
hüvitamist ja iga-aastast toetust hektari 
kohta, et hüvitada hooldusega seotud 
kulud, sealhulgas kevadise ja sügisese 
sanitaarraie kulud maksimaalselt 10 aasta 
jooksul.

1. Artikli 22 lõike 1 punkti a kohast toetust 
antakse avalik-õiguslikele ja eraisikutest 
omanikele ja rentnikele ja nende liitudele, 
see hõlmab istutamiskulude hüvitamist ja 
iga-aastast toetust hektari kohta, et 
hüvitada saamata jäänud 
põllumajandustulud ja hooldusega seotud 
kulud, sealhulgas kevadise ja sügisese 
sanitaarraie kulud maksimaalselt 15 aasta
jooksul.

Or. it

Selgitus

Et laiendada toetusesaajate määratlust, mille võib selle meetme jaoks kindlaks määrata igas 
programmis eraldi iga territooriumi eripära alusel. Määratlust laiendatakse ka teistele 
avalik-õiguslikele asutustele peale omavalitsuste, meetme sihtrühmaks olevate maaomanike, 
kes saavad meedet kasulikult ära kasutada ja kellel oleks meetmest välja jäämise korral 
raskusi kõikide tööde kulude kandmisega, mis vähendaks tunduvalt võimalust suurendada 
metsastatavat pindala.

Muudatusettepanek 1117
James Nicholson, Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 22 lõigu 1 punkti a kohast toetust 
antakse eraisikutest maaomanikele ja 
rentnikele, omavalitsustele ja nende 
liitudele, see hõlmab istutamiskulude 
hüvitamist ja iga-aastast toetust hektari 
kohta, et hüvitada hooldusega seotud 

1. Artikli 22 lõike 1 punkti a kohast toetust 
antakse eraisikutest maaomanikele ja 
rentnikele, omavalitsustele ja nende 
liitudele, see hõlmab istutamiskulude 
hüvitamist ja iga-aastast toetust hektari 
kohta, et hüvitada saamata jäänud tulu ja
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kulud, sealhulgas kevadise ja sügisese 
sanitaarraie kulud maksimaalselt 10 aasta
jooksul.

hooldusega seotud kulud, sealhulgas 
kevadise ja sügisese sanitaarraie kulud 
maksimaalselt 15 aasta jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 1118
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 22 lõigu 1 punkti a kohast toetust 
antakse eraisikutest maaomanikele ja 
rentnikele, omavalitsustele ja nende 
liitudele, see hõlmab istutamiskulude 
hüvitamist ja iga-aastast toetust hektari 
kohta, et hüvitada hooldusega seotud 
kulud, sealhulgas kevadise ja sügisese 
sanitaarraie kulud maksimaalselt 10 aasta
jooksul.

1. Artikli 22 lõike 1 punkti a kohast toetust 
antakse eraisikutest maaomanikele ja 
rentnikele, omavalitsustele ja nende 
liitudele ning avaliku sektori 
maaomanikele, kes ei saa kõnealuse 
tegevuse jaoks toetust riigieelarvest, see 
hõlmab istutamiskulude hüvitamist ja iga-
aastast toetust hektari kohta, et hüvitada 
hooldusega seotud kulud, sealhulgas 
kevadise ja sügisese sanitaarraie kulud 
maksimaalselt 15 aasta jooksul.

Or. bg

Muudatusettepanek 1119
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 22 lõigu 1 punkti a kohast toetust 
antakse eraisikutest maaomanikele ja 
rentnikele, omavalitsustele ja nende 
liitudele, see hõlmab istutamiskulude 
hüvitamist ja iga-aastast toetust hektari 
kohta, et hüvitada hooldusega seotud 
kulud, sealhulgas kevadise ja sügisese 
sanitaarraie kulud maksimaalselt 10 aasta

1. Artikli 22 lõike 1 punkti a kohast toetust 
antakse eraisikutest maaomanikele ja 
rentnikele, omavalitsustele ja nende 
liitudele, see hõlmab istutamiskulude 
hüvitamist ja iga-aastast toetust hektari 
kohta, et hüvitada saamata jäänud 
põllumajanduslik tulu ja hooldusega 
seotud kulud, sealhulgas kevadise ja 
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jooksul. sügisese sanitaarraie kulud maksimaalselt 
30 aasta jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 1120
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 22 lõigu 1 punkti a kohast toetust 
antakse eraisikutest maaomanikele ja 
rentnikele, omavalitsustele ja nende 
liitudele, see hõlmab istutamiskulude 
hüvitamist ja iga-aastast toetust hektari 
kohta, et hüvitada hooldusega seotud 
kulud, sealhulgas kevadise ja sügisese 
sanitaarraie kulud maksimaalselt 10 aasta 
jooksul.

1. Artikli 22 lõike 1 punkti a kohast toetust 
antakse eraisikutest omanikele ja 
rentnikele, muudele maa valdajatele,
omavalitsustele ja nende liitudele, see 
hõlmab istutamiskulude hüvitamist ja iga-
aastast toetust hektari kohta, et hüvitada 
saamata jäänud põllumajandustulud ja 
hooldusega seotud kulud, sealhulgas 
kevadise ja sügisese sanitaarraie kulud 
maksimaalselt 10 aasta jooksul.

Or. it

Muudatusettepanek 1121
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 22 lõigu 1 punkti a kohast toetust 
antakse eraisikutest maaomanikele ja 
rentnikele, omavalitsustele ja nende 
liitudele, see hõlmab istutamiskulude 
hüvitamist ja iga-aastast toetust hektari 
kohta, et hüvitada hooldusega seotud 
kulud, sealhulgas kevadise ja sügisese 

1. Artikli 22 lõike 1 punkti a kohast toetust 
antakse eraisikutest ja avalik-õiguslikele
maaomanikele ja rentnikele, see hõlmab 
istutamiskulude hüvitamist ja iga-aastast 
toetust hektari kohta, et hüvitada 
hooldusega seotud kulud, sealhulgas 
kevadise ja sügisese sanitaarraie kulud 
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sanitaarraie kulud maksimaalselt 10 aasta
jooksul.

maksimaalselt 15 aasta jooksul.

Or. es

Selgitus

Väljapakutud muudatusettepanekud erinevate metsandusmeetmete kohta kajastavad metsade 
omandirežiimi tegelikkust, tunnustades nende toetuste saajatena mitte ainult omavalitsusi, 
vaid ka avaliku sektori asutusi. Samuti peame asjakohaseks pikendada hooldamiskulude 
katteks makstavat toetust 10 aastalt 15 aastani, nagu on tehtud varasematel perioodidel.

Muudatusettepanek 1122
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 22 lõigu 1 punkti a kohast toetust 
antakse eraisikutest maaomanikele ja 
rentnikele, omavalitsustele ja nende 
liitudele, see hõlmab istutamiskulude 
hüvitamist ja iga-aastast toetust hektari 
kohta, et hüvitada hooldusega seotud 
kulud, sealhulgas kevadise ja sügisese 
sanitaarraie kulud maksimaalselt 10 aasta 
jooksul.

1. Artikli 22 lõike 1 punkti a kohast toetust 
antakse eraisikutest ja avalik-õiguslikele
maaomanikele ja rentnikele, see hõlmab 
istutamiskulude hüvitamist ja iga-aastast 
toetust hektari kohta, et hüvitada 
hooldusega seotud kulud, sealhulgas 
kevadise ja sügisese sanitaarraie kulud 
maksimaalselt 15 aasta jooksul.

Or. es

Muudatusettepanek 1123
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 22 lõigu 1 punkti a kohast toetust 
antakse eraisikutest maaomanikele ja 
rentnikele, omavalitsustele ja nende 
liitudele, see hõlmab istutamiskulude 

1. Artikli 22 lõike 1 punkti a kohast toetust 
antakse avalik-õiguslikele ja eraisikutest 
maaomanikele ja rentnikele, see hõlmab 
istutamiskulude hüvitamist ja iga-aastast 
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hüvitamist ja iga-aastast toetust hektari 
kohta, et hüvitada hooldusega seotud 
kulud, sealhulgas kevadise ja sügisese 
sanitaarraie kulud maksimaalselt 10 aasta 
jooksul.

toetust hektari kohta, et hüvitada 
hooldusega seotud kulud, sealhulgas 
kevadise ja sügisese sanitaarraie kulud 
maksimaalselt 15 aasta jooksul.

Or. es

Selgitus

Toetuse saajatena tuleb tunnustada avaliku sektori asutusi, mitte ainult omavalitsusi. Samuti 
tuleks pikendada hooldamiskulude katteks makstavat toetust kümnelt aastalt viieteistkümne 
aastani, nagu on tehtud varasematel perioodidel.

Muudatusettepanek 1124
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 22 lõigu 1 punkti a kohast toetust 
antakse eraisikutest maaomanikele ja 
rentnikele, omavalitsustele ja nende 
liitudele, see hõlmab istutamiskulude 
hüvitamist ja iga-aastast toetust hektari 
kohta, et hüvitada hooldusega seotud 
kulud, sealhulgas kevadise ja sügisese 
sanitaarraie kulud maksimaalselt 10 aasta 
jooksul.

1. Artikli 22 lõike 1 punkti a kohast toetust 
antakse eraisikutest ja avalik-õiguslikele 
maaomanikele ja rentnikele ning muudele 
maa valdajatele, see hõlmab 
istutamiskulude hüvitamist ja iga-aastast 
toetust hektari kohta, et hüvitada saamata 
jäänud põllumajanduslik tulu ja
hooldusega seotud kulud, sealhulgas 
kevadise ja sügisese sanitaarraie kulud 
maksimaalselt 10 aasta jooksul.

Or. es

Selgitus

Tuleb lisada sõna „avalik-õiguslik” ja peale selle peame kümneaastast kestust piisavaks.

Muudatusettepanek 1125
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

1. Artikli 22 lõigu 1 punkti a kohast toetust 
antakse eraisikutest maaomanikele ja 
rentnikele, omavalitsustele ja nende 
liitudele, see hõlmab istutamiskulude 
hüvitamist ja iga-aastast toetust hektari 
kohta, et hüvitada hooldusega seotud 
kulud, sealhulgas kevadise ja sügisese 
sanitaarraie kulud maksimaalselt 10 aasta 
jooksul.

1. Artikli 22 lõike 1 punkti a kohast toetust 
antakse avaliku sektori ja eraisikutest 
maaomanikele ja rentnikele, 
omavalitsustele ja nende liitudele, see 
hõlmab istutamiskulude hüvitamist ja iga-
aastast toetust hektari kohta, et hüvitada 
hooldusega seotud kulud, sealhulgas 
kevadise ja sügisese sanitaarraie kulud 
maksimaalselt 10 aasta jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 1126
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 22 lõigu 1 punkti a kohast toetust 
antakse eraisikutest maaomanikele ja 
rentnikele, omavalitsustele ja nende 
liitudele, see hõlmab istutamiskulude 
hüvitamist ja iga-aastast toetust hektari 
kohta, et hüvitada hooldusega seotud 
kulud, sealhulgas kevadise ja sügisese 
sanitaarraie kulud maksimaalselt 10 aasta 
jooksul.

1. Artikli 22 lõike 1 punkti a kohast toetust 
antakse eraisikutest maaomanikele ja 
rentnikele, omavalitsustele ja nende 
liitudele, muudele maa valdajatele ja see 
hõlmab istutamiskulude hüvitamist ja iga-
aastast toetust hektari kohta, et hüvitada 
hooldusega seotud kulud, sealhulgas 
kevadise ja sügisese sanitaarraie kulud 
maksimaalselt 10 aasta jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 1127
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Astrid 
Lulling

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

1. Artikli 22 lõigu 1 punkti a kohast toetust 
antakse eraisikutest maaomanikele ja 
rentnikele, omavalitsustele ja nende 
liitudele, see hõlmab istutamiskulude 
hüvitamist ja iga-aastast toetust hektari 
kohta, et hüvitada hooldusega seotud 
kulud, sealhulgas kevadise ja sügisese 
sanitaarraie kulud maksimaalselt 10 aasta 
jooksul.

1. Artikli 22 lõike 1 punkti a kohast toetust 
antakse eranditult eraisikutest 
maaomanikele ja rentnikele, 
omavalitsustele ja nende liitudele, see 
hõlmab istutamiskulude hüvitamist ja iga-
aastast toetust hektari kohta, et hüvitada 
hooldusega seotud kulud, sealhulgas 
kevadise ja sügisese sanitaarraie kulud 
maksimaalselt 10 aasta jooksul.

Or. de

Muudatusettepanek 1128
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 22 lõigu 1 punkti a kohast toetust 
antakse eraisikutest maaomanikele ja 
rentnikele, omavalitsustele ja nende 
liitudele, see hõlmab istutamiskulude 
hüvitamist ja iga-aastast toetust hektari 
kohta, et hüvitada hooldusega seotud 
kulud, sealhulgas kevadise ja sügisese 
sanitaarraie kulud maksimaalselt 10 aasta
jooksul.

1. Artikli 22 lõike 1 punkti a kohast toetust 
antakse eraisikutest maaomanikele ja 
rentnikele, omavalitsustele ja nende 
liitudele, see hõlmab istutamiskulude 
hüvitamist ja iga-aastast toetust hektari 
kohta, et hüvitada hooldusega seotud 
kulud, sealhulgas kevadise ja sügisese 
sanitaarraie kulud maksimaalse aja
jooksul, mille määravad kindlaks 
liikmesriigid.

Or. pt

Muudatusettepanek 1129
Katarína Neveďalová

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

1. Artikli 22 lõigu 1 punkti a kohast toetust 
antakse eraisikutest maaomanikele ja 
rentnikele, omavalitsustele ja nende 
liitudele, see hõlmab istutamiskulude 
hüvitamist ja iga-aastast toetust hektari 
kohta, et hüvitada hooldusega seotud 
kulud, sealhulgas kevadise ja sügisese 
sanitaarraie kulud maksimaalselt 10 aasta 
jooksul.

1. Artikli 22 lõike 1 punkti a kohast toetust 
antakse eraisikutest maaomanikele ja 
rentnikele, riigimetsadele, mis ei ole 
otseselt seotud riigieelarvega, 
omavalitsustele ja nende liitudele, see 
hõlmab istutamiskulude hüvitamist ja iga-
aastast toetust hektari kohta, et hüvitada 
hooldusega seotud kulud, sealhulgas 
kevadise ja sügisese sanitaarraie kulud 
maksimaalselt 10 aasta jooksul.

Or. sk

Muudatusettepanek 1130
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 22 lõigu 1 punkti a kohast toetust 
antakse eraisikutest maaomanikele ja 
rentnikele, omavalitsustele ja nende 
liitudele, see hõlmab istutamiskulude 
hüvitamist ja iga-aastast toetust hektari 
kohta, et hüvitada hooldusega seotud 
kulud, sealhulgas kevadise ja sügisese 
sanitaarraie kulud maksimaalselt 10 aasta 
jooksul.

1. Artikli 22 lõike 1 punkti a kohast toetust 
antakse eraisikutest maaomanikele, 
omavalitsustele ja nende liitudele, see 
hõlmab istutamiskulude hüvitamist ja iga-
aastast toetust hektari kohta, et hüvitada 
hooldusega seotud kulud, sealhulgas 
kevadise ja sügisese sanitaarraie kulud 
maksimaalselt 10 aasta jooksul.

Or. fr

Muudatusettepanek 1131
Ana Miranda

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

1. Artikli 22 lõigu 1 punkti a kohast toetust 
antakse eraisikutest maaomanikele ja 
rentnikele, omavalitsustele ja nende 
liitudele, see hõlmab istutamiskulude 
hüvitamist ja iga-aastast toetust hektari 
kohta, et hüvitada hooldusega seotud 
kulud, sealhulgas kevadise ja sügisese 
sanitaarraie kulud maksimaalselt 10 aasta 
jooksul.

1. Artikli 22 lõike 1 punkti a kohast toetust 
antakse eraisikutest maaomanikele ja 
rentnikele, kaasa arvatud erinevad 
omandiorganisatsioonid, nagu 
ühisomandis oleva mägimaa ühisomanike 
organisatsioon Organizacións de 
Comunidades de Montes Vecinales en 
Mancomunidad, omavalitsustele ja nende 
liitudele, see hõlmab istutamiskulude 
hüvitamist ja iga-aastast toetust hektari 
kohta, et hüvitada hooldusega seotud 
kulud, sealhulgas kevadise ja sügisese 
sanitaarraie kulud maksimaalselt 10 aasta 
jooksul.

Or. es

Muudatusettepanek 1132
Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toetuskõlblikud on nii 
põllumajandusmaad kui ka 
mittepõllumajandusmaad. Istutatud liigid 
kohanevad piirkonna keskkonna- ja 
klimaatiliste tingimustega ning vastavad 
keskkonna miinimumnõuetele. Toetust ei 
anta lühikese raieringiga madalmetsa, 
jõulupuude või energia tootmiseks 
mõeldud kiirekasvuliste puude 
istutamiseks. Piirkondades, kus 
metsastamine on karmide mullastiku- ja 
kliimatingimuste tõttu raske, võib toetust 
anda kohalike tingimustega sobivamate 
muude mitmeaastaste puittaimeliikide (nt 
põõsad ja põõsastikud) istutamiseks.

2. Toetuskõlblikud on nii 
põllumajandusmaad kui ka 
mittepõllumajandusmaad. Istutatud liigid 
on pärismaised ning edendavad 
bioloogilist mitmekesisust. Toetust ei anta 
lühikese raieringiga madalmetsa, 
jõulupuude või energia tootmiseks 
mõeldud kiirekasvuliste puude, võõrliikide
istutamiseks, samuti keskkonnale ja/või 
bioloogilisele mitmekesisusele kahjulikku 
mõju avaldavale istutamisele.
Metsastamisluba ei tohiks anda kõrge 
loodusliku väärtusega piirkondades, 
eelkõige liigirikastel rohumaadel, ja 
NATURA 2000 aladel peaks kehtima 
metsastamispiirang. Piirkondades, kus 
metsastamine on karmide mullastiku- ja 
kliimatingimuste tõttu raske, võib toetust 
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anda kohalike tingimustega sobivamate 
muude mitmeaastaste puittaimeliikide (nt 
põõsad ja põõsastikud) istutamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 1133
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toetuskõlblikud on nii 
põllumajandusmaad kui ka 
mittepõllumajandusmaad. Istutatud liigid 
kohanevad piirkonna keskkonna- ja 
klimaatiliste tingimustega ning vastavad 
keskkonna miinimumnõuetele. Toetust ei 
anta lühikese raieringiga madalmetsa, 
jõulupuude või energia tootmiseks 
mõeldud kiirekasvuliste puude 
istutamiseks. Piirkondades, kus 
metsastamine on karmide mullastiku- ja 
kliimatingimuste tõttu raske, võib toetust 
anda kohalike tingimustega sobivamate 
muude mitmeaastaste puittaimeliikide (nt 
põõsad ja põõsastikud) istutamiseks.

2. Toetuskõlblikud on nii 
põllumajandusmaad kui ka 
mittepõllumajandusmaad. Istutatud liigid 
kohanevad piirkonna keskkonna- ja 
klimaatiliste tingimustega ning vastavad 
keskkonna miinimumnõuetele, mis on 
üldiselt kasutatavatest tavadest rangemad. 
Toetust ei anta lühikese raieringiga 
madalmetsa, jõulupuude, energia 
tootmiseks mõeldud kiirekasvuliste puude 
istutamiseks, bioloogilisele 
mitmekesisusele kahjulikku mõju 
avaldavatele võõrliikidele ega 
keskkonnale ja/või bioloogilisele 
mitmekesisusele kahjulikku mõju 
avaldavale istutamisele. Kui sellisel 
metsastamisel on kahjulik mõju 
keskkonnale ja/või bioloogilisele 
mitmekesisusele, siis toetust üldiselt ei 
anta. Piirkondades, kus metsastamine on 
karmide mullastiku- ja kliimatingimuste 
tõttu raske, võib toetust anda kohalike 
tingimustega sobivamate muude 
mitmeaastaste puittaimeliikide (nt põõsad 
ja põõsastikud) istutamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 1134
Alyn Smith



AM\909513ET.doc 41/174 PE494.479v01-00

ET

fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toetuskõlblikud on nii 
põllumajandusmaad kui ka 
mittepõllumajandusmaad. Istutatud liigid 
kohanevad piirkonna keskkonna- ja 
klimaatiliste tingimustega ning vastavad 
keskkonna miinimumnõuetele. Toetust ei 
anta lühikese raieringiga madalmetsa, 
jõulupuude või energia tootmiseks 
mõeldud kiirekasvuliste puude 
istutamiseks. Piirkondades, kus 
metsastamine on karmide mullastiku- ja 
kliimatingimuste tõttu raske, võib toetust 
anda kohalike tingimustega sobivamate 
muude mitmeaastaste puittaimeliikide (nt 
põõsad ja põõsastikud) istutamiseks.

2. Toetuskõlblikud on nii 
põllumajandusmaad kui ka 
mittepõllumajandusmaad. Istutatud liigid 
kohanevad piirkonna keskkonna- ja 
klimaatiliste tingimustega ning vastavad 
keskkonna miinimumnõuetele, eelistades 
võimaluse korral pärismaiseid liike. 
Toetust ei anta lühikese raieringiga 
madalmetsa, jõulupuude või energia 
tootmiseks mõeldud kiirekasvuliste puude 
istutamiseks. Piirkondades, kus 
metsastamine on karmide mullastiku- ja 
kliimatingimuste tõttu raske, võib toetust 
anda kohalike tingimustega sobivamate 
muude mitmeaastaste puittaimeliikide (nt 
põõsad ja põõsastikud) istutamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 1135
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toetuskõlblikud on nii
põllumajandusmaad kui ka 
mittepõllumajandusmaad. Istutatud liigid 
kohanevad piirkonna keskkonna- ja 
klimaatiliste tingimustega ning vastavad 
keskkonna miinimumnõuetele. Toetust ei 
anta lühikese raieringiga madalmetsa, 
jõulupuude või energia tootmiseks 
mõeldud kiirekasvuliste puude 
istutamiseks. Piirkondades, kus 
metsastamine on karmide mullastiku- ja 
kliimatingimuste tõttu raske, võib toetust 

2. Toetuskõlblikud on ainult
põllumajandusmaad. Istutatud liigid 
kohanevad piirkonna keskkonna- ja 
klimaatiliste tingimustega ning vastavad 
keskkonna miinimumnõuetele. Toetust ei 
anta lühikese raieringiga madalmetsa, 
jõulupuude või energia tootmiseks 
mõeldud kiirekasvuliste puude 
istutamiseks. Piirkondades, kus 
metsastamine on karmide mullastiku- ja 
kliimatingimuste tõttu raske, võib toetust 
anda kohalike tingimustega sobivamate 
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anda kohalike tingimustega sobivamate 
muude mitmeaastaste puittaimeliikide (nt 
põõsad ja põõsastikud) istutamiseks.

muude mitmeaastaste puittaimeliikide (nt 
põõsad ja põõsastikud) istutamiseks.

Or. es

Muudatusettepanek 1136
Béla Glattfelder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toetuskõlblikud on nii 
põllumajandusmaad kui ka 
mittepõllumajandusmaad. Istutatud liigid 
kohanevad piirkonna keskkonna- ja 
klimaatiliste tingimustega ning vastavad 
keskkonna miinimumnõuetele. Toetust ei 
anta lühikese raieringiga madalmetsa, 
jõulupuude või energia tootmiseks 
mõeldud kiirekasvuliste puude
istutamiseks. Piirkondades, kus 
metsastamine on karmide mullastiku- ja 
kliimatingimuste tõttu raske, võib toetust 
anda kohalike tingimustega sobivamate 
muude mitmeaastaste puittaimeliikide (nt 
põõsad ja põõsastikud) istutamiseks.

2. Toetuskõlblikud on nii 
põllumajandusmaad kui ka 
mittepõllumajandusmaad. Istutatud liigid 
kohanevad piirkonna keskkonna- ja 
klimaatiliste tingimustega ning vastavad 
keskkonna miinimumnõuetele. Toetust ei 
anta lühikese raieringiga madalmetsa, 
jõulupuude istutamiseks. Piirkondades, kus 
metsastamine on karmide mullastiku- ja 
kliimatingimuste tõttu raske, võib toetust 
anda kohalike tingimustega sobivamate 
muude mitmeaastaste puittaimeliikide (nt 
põõsad ja põõsastikud) istutamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 1137
Elisabeth Köstinger, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toetuskõlblikud on nii 
põllumajandusmaad kui ka 
mittepõllumajandusmaad. Istutatud liigid 
kohanevad piirkonna keskkonna- ja 

2. Toetuskõlblikud on nii
põllumajandusmaad kui ka 
mittepõllumajandusmaad. Istutatud liigid 
kohanevad piirkonna keskkonna- ja 
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klimaatiliste tingimustega ning vastavad 
keskkonna miinimumnõuetele. Toetust ei 
anta lühikese raieringiga madalmetsa, 
jõulupuude või energia tootmiseks 
mõeldud kiirekasvuliste puude
istutamiseks. Piirkondades, kus 
metsastamine on karmide mullastiku- ja 
kliimatingimuste tõttu raske, võib toetust 
anda kohalike tingimustega sobivamate 
muude mitmeaastaste puittaimeliikide (nt 
põõsad ja põõsastikud) istutamiseks.

klimaatiliste tingimustega ning vastavad 
keskkonna miinimumnõuetele. Toetust ei 
anta lühikese raieringiga madalmetsa ja
jõulupuude istutamiseks. Energia 
tootmiseks mõeldud kiirekasvuliste puude 
puhul antakse toetust ainult 
rajamiskuludeks. Piirkondades, kus 
metsastamine on karmide mullastiku- ja 
kliimatingimuste tõttu raske, võib toetust 
anda kohalike tingimustega sobivamate 
muude mitmeaastaste puittaimeliikide (nt 
põõsad ja põõsastikud) istutamiseks.

Or. de

Selgitus

ELi üks peaeesmärk on katta vähemalt 20% energianõudlusest taastuvatest energiaallikatest.
Vastupidiselt energiakultuuridele on metsade toodang mitmeaastane. Selle puuduse saab 
hüvitada rajamiskulude toetamise kaudu.

Muudatusettepanek 1138
James Nicholson, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toetuskõlblikud on nii 
põllumajandusmaad kui ka 
mittepõllumajandusmaad. Istutatud liigid 
kohanevad piirkonna keskkonna- ja 
klimaatiliste tingimustega ning vastavad 
keskkonna miinimumnõuetele. Toetust ei 
anta lühikese raieringiga madalmetsa,
jõulupuude või energia tootmiseks 
mõeldud kiirekasvuliste puude
istutamiseks. Piirkondades, kus 
metsastamine on karmide mullastiku- ja 
kliimatingimuste tõttu raske, võib toetust 
anda kohalike tingimustega sobivamate 
muude mitmeaastaste puittaimeliikide (nt 
põõsad ja põõsastikud) istutamiseks.

2. Toetuskõlblikud on nii 
põllumajandusmaad kui ka 
mittepõllumajandusmaad. Istutatud liigid 
kohanevad piirkonna keskkonna- ja 
klimaatiliste tingimustega ning vastavad 
keskkonna miinimumnõuetele. Toetust ei 
anta lühikese raieringiga madalmetsa või
jõulupuude istutamiseks. Kiirekasvulisi 
puid ei tohi kokkuleppe perioodil energia 
tootmiseks raiuda. Piirkondades, kus 
metsastamine on karmide mullastiku- ja 
kliimatingimuste tõttu raske, võib toetust 
anda kohalike tingimustega sobivamate 
muude mitmeaastaste puittaimeliikide (nt 
põõsad ja põõsastikud) istutamiseks.

Or. en
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Muudatusettepanek 1139
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giancarlo Scottà, Paolo Bartolozzi, 
Carlo Fidanza

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toetuskõlblikud on nii 
põllumajandusmaad kui ka 
mittepõllumajandusmaad. Istutatud liigid 
kohanevad piirkonna keskkonna- ja 
klimaatiliste tingimustega ning vastavad 
keskkonna miinimumnõuetele. Toetust ei 
anta lühikese raieringiga madalmetsa, 
jõulupuude või energia tootmiseks 
mõeldud kiirekasvuliste puude 
istutamiseks. Piirkondades, kus 
metsastamine on karmide mullastiku- ja 
kliimatingimuste tõttu raske, võib toetust 
anda kohalike tingimustega sobivamate 
muude mitmeaastaste puittaimeliikide (nt 
põõsad ja põõsastikud) istutamiseks.

2. Toetuskõlblikud on nii 
põllumajandusmaad, mille puhul on ette 
nähtud jätta maa kahe samal maatükil 
järjestikuse istutamise vahel kuni aastaks 
sööti, kui ka mittepõllumajandusmaad. 
Istutatud liigid kohanevad piirkonna 
keskkonna- ja klimaatiliste tingimustega 
ning vastavad keskkonna 
miinimumnõuetele. Toetust ei anta 
lühikese raieringiga madalmetsa, 
jõulupuude või energia tootmiseks 
mõeldud kiirekasvuliste puude 
istutamiseks. Piirkondades, kus 
metsastamine on karmide mullastiku- ja 
kliimatingimuste tõttu raske, võib toetust 
anda kohalike tingimustega sobivamate 
muude mitmeaastaste puittaimeliikide (nt 
põõsad ja põõsastikud) istutamiseks.

Or. it

Selgitus

Mõnes liikmesriigis (näiteks Vahemere vesikonna piirkondades) on õigete põllu- ja 
metsamajandustavadega seotud ajaloolistel, kulutuurilistel ja keskkonnaalastel põhjustel 
tingimata vaja kehtestada kahe järjestikuse maaharimistsükli vahel vähemalt aastane 
bioloogilise taastumise periood.

Muudatusettepanek 1140
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid määravad 
metsastamiseks sobivad alad, et tagada, et 
istutamine ei mõju kahjulikult 
keskkonnale ja bioloogilisele 
mitmekesisusele.

Or. en

Muudatusettepanek 1141
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonile antakse õigus võtta artiklis 
90 sätestatud korras vastu delegeeritud 
õigusakte, milles käsitletakse lõikes 2 
osutatud keskkonna miinimumnõuete 
määratlemist.

3. Komisjonile antakse õigus võtta artiklis 
90 sätestatud korras vastu delegeeritud 
õigusakte, milles käsitletakse lõikes 2 
osutatud keskkonna miinimumnõuete 
määratlemist, võttes arvesse Euroopa 
metsade mitmekesisust.

Or. en

Muudatusettepanek 1142
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 22 lõigu 1 punkti b kohast toetust 
antakse eramaaomanikele, rentnikele, 
omavalitsustele ja nende liitudele, et katta 
istutamiskulud ja iga-aastane lisatasu 
hektari kohta, et hüvitada hoolduskulud 
maksimaalselt kolme aasta jooksul.

1. Artikli 22 lõike 1 punkti b kohast toetust 
antakse avalik-õiguslikele ja 
eraomanikele, rentnikele, muudele maa 
valdajatele, omavalitsustele ja nende 
liitudele, et katta istutamiskulud ja iga-
aastane lisatasu hektari kohta, et hüvitada 
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hoolduskulud maksimaalselt seitsme aasta 
jooksul.

Or. it

Muudatusettepanek 1143
Salvatore Caronna

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 22 lõigu 1 punkti b kohast toetust 
antakse eramaaomanikele, rentnikele, 
omavalitsustele ja nende liitudele, et katta 
istutamiskulud ja iga-aastane lisatasu 
hektari kohta, et hüvitada hoolduskulud 
maksimaalselt kolme aasta jooksul.

1. Artikli 22 lõike 1 punkti b kohast toetust 
antakse avalik-õiguslikele ja 
eraomanikele, rentnikele ja nende 
liitudele, et katta istutamiskulud ja iga-
aastane lisatasu hektari kohta, et hüvitada 
hoolduskulud maksimaalselt seitsme aasta 
jooksul.

Or. it

Muudatusettepanek 1144
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 22 lõigu 1 punkti b kohast toetust 
antakse eramaaomanikele, rentnikele, 
omavalitsustele ja nende liitudele, et katta 
istutamiskulud ja iga-aastane lisatasu 
hektari kohta, et hüvitada hoolduskulud 
maksimaalselt kolme aasta jooksul.

1. Artikli 22 lõike 1 punkti b kohast toetust 
antakse eramaaomanikele, rentnikele, 
omavalitsustele ja nende liitudele, muudele 
maa valdajatele, et katta istutamiskulud 
või agrometsandussüsteemiks muutmise 
kulud ja iga-aastane lisatasu hektari kohta, 
et hüvitada hoolduskulud maksimaalselt 
viie aasta jooksul.

Or. en
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Muudatusettepanek 1145
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 22 lõigu 1 punkti b kohast toetust 
antakse eramaaomanikele, rentnikele, 
omavalitsustele ja nende liitudele, et katta 
istutamiskulud ja iga-aastane lisatasu 
hektari kohta, et hüvitada hoolduskulud 
maksimaalselt kolme aasta jooksul.

1. Artikli 22 lõike 1 punkti b kohast toetust 
antakse avalik-õiguslikele ja
eramaaomanikele, rentnikele, et katta 
istutamiskulud ja iga-aastane lisatasu 
hektari kohta, et hüvitada hoolduskulud 
maksimaalselt kolme kuni viie aasta 
jooksul.

Or. es

Selgitus

Väljapakutud muudatusettepanekud erinevate metsandusmeetmete kohta kajastavad metsade 
omandirežiimi tegelikkust, tunnustades nende toetuste saajatena mitte ainult omavalitsusi, 
vaid ka avaliku sektori asutusi. Samuti peame asjakohaseks kaaluda varianti pikendada 
hooldamiskulude katteks makstavat toetust viie aastani, nagu on tehtud varasematel 
perioodidel.

Muudatusettepanek 1146
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 22 lõigu 1 punkti b kohast toetust 
antakse eramaaomanikele, rentnikele, 
omavalitsustele ja nende liitudele, et katta 
istutamiskulud ja iga-aastane lisatasu 
hektari kohta, et hüvitada hoolduskulud 
maksimaalselt kolme aasta jooksul.

1. Artikli 22 lõike 1 punkti b kohast toetust 
antakse avalik-õiguslikele ja
eramaaomanikele, rentnikele, et katta 
istutamiskulud ja iga-aastane lisatasu 
hektari kohta, et hüvitada hoolduskulud 
maksimaalselt viie aasta jooksul.

Or. es
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Muudatusettepanek 1147
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 22 lõigu 1 punkti b kohast toetust 
antakse eramaaomanikele, rentnikele, 
omavalitsustele ja nende liitudele, et katta 
istutamiskulud ja iga-aastane lisatasu 
hektari kohta, et hüvitada hoolduskulud 
maksimaalselt kolme aasta jooksul.

1. Artikli 22 lõike 1 punkti b kohast toetust 
antakse avalik-õiguslikele ja
eramaaomanikele, rentnikele, et katta 
istutamiskulud ja iga-aastane lisatasu 
hektari kohta, et hüvitada hoolduskulud 
maksimaalselt viie aasta jooksul.

Or. es

Selgitus

Toetuse saajatena tuleb tunnustada avaliku sektori asutusi, mitte ainult omavalitsusi. Lisaks 
tuleb pikendada hooldamiskulude katteks makstavat toetust kolmelt aastalt viie aastani, nagu 
on tehtud varasematel perioodidel.

Muudatusettepanek 1148
James Nicholson, Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 22 lõigu 1 punkti b kohast toetust 
antakse eramaaomanikele, rentnikele, 
omavalitsustele ja nende liitudele, et katta 
istutamiskulud ja iga-aastane lisatasu 
hektari kohta, et hüvitada hoolduskulud 
maksimaalselt kolme aasta jooksul.

1. Artikli 22 lõike 1 punkti b kohast toetust 
antakse eramaaomanikele, rentnikele, 
omavalitsustele ja nende liitudele, et katta 
istutamiskulud ja iga-aastane lisatasu 
hektari kohta, et hüvitada hoolduskulud 
maksimaalselt viie aasta jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 1149
Diane Dodds
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 22 lõigu 1 punkti b kohast toetust 
antakse eramaaomanikele, rentnikele, 
omavalitsustele ja nende liitudele, et katta 
istutamiskulud ja iga-aastane lisatasu 
hektari kohta, et hüvitada hoolduskulud 
maksimaalselt kolme aasta jooksul.

1. Artikli 22 lõike 1 punkti b kohast toetust 
antakse eramaaomanikele, rentnikele, 
omavalitsustele ja nende liitudele, et katta 
istutamiskulud ja iga-aastane lisatasu 
hektari kohta, et hüvitada hoolduskulud 
maksimaalselt viie aasta jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 1150
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 22 lõigu 1 punkti b kohast toetust 
antakse eramaaomanikele, rentnikele, 
omavalitsustele ja nende liitudele, et katta 
istutamiskulud ja iga-aastane lisatasu 
hektari kohta, et hüvitada hoolduskulud 
maksimaalselt kolme aasta jooksul.

1. Artikli 22 lõike 1 punkti b kohast toetust 
antakse eramaaomanikele, rentnikele, 
omavalitsustele ja nende liitudele, et katta 
istutamiskulud ja iga-aastane lisatasu 
hektari kohta, et hüvitada hoolduskulud 
maksimaalselt viie aasta jooksul.

Or. fr

Muudatusettepanek 1151
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 22 lõigu 1 punkti b kohast toetust 
antakse eramaaomanikele, rentnikele, 
omavalitsustele ja nende liitudele, et katta 
istutamiskulud ja iga-aastane lisatasu 
hektari kohta, et hüvitada hoolduskulud 

1. Artikli 22 lõike 1 punkti b kohast toetust 
antakse eramaaomanikele, rentnikele, 
omavalitsustele ja nende liitudele, et katta 
istutamiskulud ja iga-aastane lisatasu 
hektari kohta, et hüvitada hoolduskulud aja 
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maksimaalselt kolme aasta jooksul. jooksul, mille määravad kindlaks 
liikmesriigid.

Or. pt

Muudatusettepanek 1152
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 22 lõigu 1 punkti b kohast toetust 
antakse eramaaomanikele, rentnikele, 
omavalitsustele ja nende liitudele, et katta 
istutamiskulud ja iga-aastane lisatasu 
hektari kohta, et hüvitada hoolduskulud 
maksimaalselt kolme aasta jooksul.

1. Artikli 22 lõike 1 punkti b kohast toetust 
antakse avalik-õiguslikele ja 
eramaaomanikele ja rentnikele, ning 
muudele maa valdajatele, et katta 
istutamiskulud ja iga-aastane lisatasu 
hektari kohta, et hüvitada hoolduskulud 
maksimaalselt kolme aasta jooksul.

Or. es

Selgitus

Tuleb lisada sõna „avalik-õiguslik” ja peale selle peame kolmeaastast kestust piisavaks.

Muudatusettepanek 1153
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 22 lõigu 1 punkti b kohast toetust 
antakse eramaaomanikele, rentnikele, 
omavalitsustele ja nende liitudele, et katta 
istutamiskulud ja iga-aastane lisatasu 
hektari kohta, et hüvitada hoolduskulud 
maksimaalselt kolme aasta jooksul.

1. Artikli 22 lõike 1 punkti b kohast toetust 
antakse eramaaomanikele, rentnikele, 
omavalitsustele ja nende liitudele ning 
avaliku sektori maaomanikele, kes ei saa 
kõnealuse tegevuse jaoks toetust 
riigieelarvest, et katta istutamis- ja 
parandamiskulud ja iga-aastane lisatasu 
hektari kohta, et hüvitada hoolduskulud 
maksimaalselt kolme aasta jooksul.
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Or. bg

Muudatusettepanek 1154
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis, Georgios Papastamkos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Agrometsandussüsteemid on 
maakasutussüsteemid, mille puhul puid 
kasvatatakse samal maal kombinatsioonis 
ekstensiivpõllumajandusega. 
Liikmesriigid määravad kindlaks hektarile 
istutatavate puude maksimumarvu, võttes 
arvesse kohalikke mullastiku- ja 
kliimatingimusi, metsataimede liike ning 
vajadust tagada maa põllumajanduslik 
kasutamine.

2. Agrometsandussüsteemid on 
maakasutussüsteemid ja -tavad, mille 
puhul mitmeaastased metsakultuurid 
integreeritakse sihipäraselt 
põllukultuuride ja/või loomadega samal 
maakasutusüksusel. Puud võivad kasvada 
maatükkidel üksikult, rühmadena või 
ridadena (metsades põllukultuuride 
kasvatamisega tegelev agrometsandus, 
metsades karjatamine, karjatatavad 
viljapuuaiad) või maatükkide piiridel 
(hekid, puuderead). Liikmesriigid 
määravad kindlaks hektarile istutatavate 
puude maksimumarvu ja miinimumarvu 
(või kaetuse), võttes arvesse kohalikke 
mullastiku- ja kliimatingimusi, 
metsataimede liike ning vajadust tagada 
maa põllumajanduslik või loomade 
karjatamise eesmärgil kasutamine.

Or. en

Muudatusettepanek 1155
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Agrometsandussüsteemid on 
maakasutussüsteemid, mille puhul puid 
kasvatatakse samal maal kombinatsioonis 
ekstensiivpõllumajandusega. 

2. Agrometsandussüsteemid on süsteemid, 
mille puhul tegeletakse metsandusega 
sama maa piires või piiridel
kombinatsioonis põllumajandusega. 
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Liikmesriigid määravad kindlaks hektarile 
istutatavate puude maksimumarvu, võttes 
arvesse kohalikke mullastiku- ja 
kliimatingimusi, metsataimede liike ning 
vajadust tagada maa põllumajanduslik 
kasutamine.

Liikmesriigid määravad kindlaks hektarile 
istutatavate puude miinimum- ja
maksimumarvu, võttes arvesse kohalikke 
mullastiku- ja kliima- ning 
keskkonnatingimusi, metsataimede liike 
ning vajadust tagada maa säästev
põllumajanduslik kasutamine.

Or. fr

Selgitus

Agrometsandussüsteemidena määratletakse maakasutussüsteeme, mille puhul on tegeletakse 
metsandusega kombinatsioonis põllumajandusega. Termini „ekstensiivne” kasutamine võib 
välistada teatavad maaviljelussüsteemid, mis saaksid agrometsandusest samuti kasu, muutes 
need säästvamaks kui intensiivsed süsteemid. Agrometsanduse meedet tuleks rakendada 
uutele meetmetele, nt olemasolevate maatükkide metsamaadeks muutmisele.

Muudatusettepanek 1156
Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Agrometsandussüsteemid on 
maakasutussüsteemid, mille puhul puid 
kasvatatakse samal maal kombinatsioonis 
ekstensiivpõllumajandusega. 
Liikmesriigid määravad kindlaks hektarile 
istutatavate puude maksimumarvu, võttes 
arvesse kohalikke mullastiku- ja 
kliimatingimusi, metsataimede liike ning 
vajadust tagada maa põllumajanduslik 
kasutamine.

2. Agrometsandussüsteemid on süsteemid, 
mille puhul tegeletakse metsandusega 
sama maa piires või piiridel
kombinatsioonis põllumajandusega. 
Liikmesriigid määravad kindlaks hektarile 
istutatavate puude miinimum- ja
maksimumarvu, võttes arvesse kohalikke 
mullastiku- ja kliima- ning
keskkonnatingimusi, metsataimede liike 
ning vajadust tagada maa säästev
põllumajanduslik kasutamine.

Or. fr

Muudatusettepanek 1157
Giovanni La Via, Giancarlo Scottà, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Agrometsandussüsteemid on 
maakasutussüsteemid, mille puhul puid
kasvatatakse samal maal kombinatsioonis 
ekstensiivpõllumajandusega. Liikmesriigid 
määravad kindlaks hektarile istutatavate 
puude maksimumarvu, võttes arvesse 
kohalikke mullastiku- ja kliimatingimusi, 
metsataimede liike ning vajadust tagada 
maa põllumajanduslik kasutamine.

2. Agrometsandussüsteemid on 
maakasutussüsteemid, mille puhul puid 
kasvatatakse samal maal kombinatsioonis 
ekstensiivpõllumajandusega. Liikmesriigid 
määravad kindlaks hektarile istutatavate 
puude maksimumarvu, võttes arvesse 
kohalikke mullastiku- ja kliimatingimusi, 
metsataimede liike ning vajadust tagada 
maa põllumajanduslik kasutamine 
jätkusuutlikult, mida saab tõendada 
liikmesriikide poolt tunnustatud 
spetsifikaadi alusel.

Or. it

Selgitus

Selleks et anda keskkonnasäästlikkuse mõistele objektiivne ja rangelt teaduslik tähendus, on 
tingimata vaja, et see oleks tegelikult sertifitseeritud spetsiaalse kolmanda asutuse poolt, 
mida individuaalne liikmesriik tunnustab.

Muudatusettepanek 1158
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Agrometsandussüsteemid on 
maakasutussüsteemid, mille puhul puid 
kasvatatakse samal maal kombinatsioonis 
ekstensiivpõllumajandusega. Liikmesriigid 
määravad kindlaks hektarile istutatavate 
puude maksimumarvu, võttes arvesse 
kohalikke mullastiku- ja kliimatingimusi, 
metsataimede liike ning vajadust tagada 
maa põllumajanduslik kasutamine.

2. Agrometsandussüsteemid on 
maakasutussüsteemid, mille puhul puid 
kasvatatakse samal maal kombinatsioonis 
ekstensiivpõllumajandusega. Liikmesriigid 
määravad kindlaks hektarile istutatavate 
või säilitatavate puude maksimumarvu, 
võttes arvesse kohalikke mullastiku- ja 
kliimatingimusi, metsataimede liike ning 
vajadust tagada maa põllumajanduslik 
kasutamine.
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Or. de

Selgitus

Rajamine ei tohiks olla ainult uude metsapuude istutamise meede; see meede peaks ka arvesse 
võtma puude/metsa säilitamist ja majandamist.

Muudatusettepanek 1159
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Agrometsandussüsteemid on 
maakasutussüsteemid, mille puhul puid 
kasvatatakse samal maal kombinatsioonis 
ekstensiivpõllumajandusega. 
Liikmesriigid määravad kindlaks hektarile 
istutatavate puude maksimumarvu, võttes 
arvesse kohalikke mullastiku- ja 
kliimatingimusi, metsataimede liike ning 
vajadust tagada maa põllumajanduslik 
kasutamine.

2. Agrometsandussüsteemid on 
maakasutussüsteemid, mille puhul puid 
kasvatatakse samal maal kombinatsioonis 
põllumajandusega. Liikmesriigid 
määravad kindlaks hektarile istutatavate 
puude maksimumarvu, võttes arvesse 
kohalikke mullastiku- ja kliimatingimusi, 
metsataimede liike ning vajadust tagada 
maa põllumajanduslik kasutamine.

Or. bg

Muudatusettepanek 1160
Alfreds Rubiks

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Agrometsandussüsteemid on 
maakasutussüsteemid, mille puhul puid 
kasvatatakse samal maal kombinatsioonis 
ekstensiivpõllumajandusega. Liikmesriigid 
määravad kindlaks hektarile istutatavate 
puude maksimumarvu, võttes arvesse 
kohalikke mullastiku- ja kliimatingimusi, 
metsataimede liike ning vajadust tagada 

2. Agrometsandussüsteemid on 
maakasutussüsteemid, mille puhul puid 
kasvatatakse samal maal kombinatsioonis 
ekstensiivpõllumajandusega. Liikmesriigid 
määravad kindlaks hektarile istutatavate 
puude maksimumarvu, võttes arvesse 
kohalikke mullastiku- ja kliimatingimusi, 
metsataimede liike ning vajadust tagada 
maa põllumajanduslik või metsanduslik
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maa põllumajanduslik kasutamine. kasutamine.

Or. lv

Muudatusettepanek 1161
Maria do Céu Patrão Neves

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Võttes arvesse, et on juba rajatud 
ulatuslikke agrometsandussüsteeme, mida 
on vaja kaitsta, on võimalik anda toetust 
nende parandamiseks, tagades nii nende 
alade kui suure loodusliku ja 
keskkondliku väärtusega süsteemide 
keskkonnasäästlikkuse.

Or. pt

Muudatusettepanek 1162
Spyros Danellis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Toetuse suhtes kehtib I lisas sätestatud 
ülemmäär.

3. Põllumajandusmaadele rajatavatele 
uutele istandikele ning 
agrometsandusalase tegevuse loomisele ja 
säilitamisele, kaasa arvatud metsades 
põllukultuuride kasvatamise süsteemidele 
antava toetuse suhtes kehtib I lisas 
sätestatud ülemmäär.

Or. en

Muudatusettepanek 1163
Marian Harkin
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Toetuse suhtes kehtib I lisas sätestatud 
ülemmäär.

3. Toetuse suhtes kehtib 100% I lisas 
sätestatud ülemmäär.

Or. en

Muudatusettepanek 1164
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Metsapõlengutet ja loodusõnnetustest 
ning katastroofidest tingitud 
metsakahjustuste ennetamine ja 
kõrvaldamine

Metsapõlengute ohu ennetamine

Or. fr

Muudatusettepanek 1165
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 22 lõike 1 punkti c kohast toetust 
antakse erametsaomanikele ning avaliku 
sektori osalusega ja avaliku sektori 
metsaomanikele, omavalitsustele, 
riigimetsa haldajatele ja nende liitudele, et 
katta kulusid, mis on seotud järgmisega:

1. Artikli 22 lõike 1 punkti c kohast toetust 
antakse era- ja avaliku sektori 
metsaomanikele ja/või nende liitudele, et 
katta kulusid, mis on seotud järgmisega:

Or. fr
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Muudatusettepanek 1166
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 22 lõike 1 punkti c kohast toetust 
antakse erametsaomanikele ning avaliku 
sektori osalusega ja avaliku sektori 
metsaomanikele, omavalitsustele, 
riigimetsa haldajatele ja nende liitudele, et 
katta kulusid, mis on seotud järgmisega:

1. Artikli 22 lõike 1 punkti c kohast toetust 
antakse erametsavaldajatele ning avaliku 
sektori metsavaldajatele, omavalitsustele, 
riigimetsa haldajatele ja nende liitudele, et 
katta kulusid, mis on seotud järgmisega:

Or. en

Muudatusettepanek 1167
Carlo Fidanza

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 22 lõike 1 punkti c kohast toetust 
antakse erametsaomanikele ning avaliku 
sektori osalusega ja avaliku sektori 
metsaomanikele, omavalitsustele,
riigimetsa haldajatele ja nende liitudele, et 
katta kulusid, mis on seotud järgmisega:

1. Artikli 22 lõike 1 punkti c kohast toetust 
antakse erametsaomanikele ja avaliku 
sektori metsaomanikele ja nende liitudele, 
et katta kulusid, mis on seotud järgmisega:

Or. it

Muudatusettepanek 1168
Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 22 lõike 1 punkti c kohast toetust 
antakse erametsaomanikele ning avaliku 
sektori osalusega ja avaliku sektori 
metsaomanikele, omavalitsustele, 
riigimetsa haldajatele ja nende liitudele, et 
katta kulusid, mis on seotud järgmisega:

1. Artikli 22 lõike 1 punkti c kohast toetust 
antakse erametsaomanikele ning avaliku 
sektori osalusega ja avaliku sektori 
metsaomanikele, muudele maa 
valdajatele, omavalitsustele, riigimetsa 
haldajatele ja nende liitudele, et katta 
bioloogilist mitmekesisust või muid 
ökosüsteemi teenuseid mittekahjustavate 
sekkumiste kulusid, mis on seotud 
järgmisega:

Or. en

Muudatusettepanek 1169
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 22 lõike 1 punkti c kohast toetust 
antakse erametsaomanikele ning avaliku 
sektori osalusega ja avaliku sektori 
metsaomanikele, omavalitsustele, 
riigimetsa haldajatele ja nende liitudele, et 
katta kulusid, mis on seotud järgmisega:

1. Artikli 22 lõike 1 punkti c kohast toetust 
antakse erametsaomanikele ning avaliku 
sektori osalusega ja avaliku sektori 
metsaomanikele, kes ei saa kõnealuse 
tegevuse jaoks toetust riigieelarvest,
omavalitsustele, riigimetsa haldajatele ja 
nende liitudele, et katta kulusid, mis on 
seotud järgmisega:

Or. bg

Muudatusettepanek 1170
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 22 lõike 1 punkti c kohast toetust 1. Artikli 22 lõike 1 punkti c kohast toetust 
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antakse erametsaomanikele ning avaliku 
sektori osalusega ja avaliku sektori 
metsaomanikele, omavalitsustele, 
riigimetsa haldajatele ja nende liitudele, et 
katta kulusid, mis on seotud järgmisega:

antakse erametsaomanikele ning avaliku 
sektori osalusega ja avaliku sektori 
metsaomanikele, muudele 
metsavaldajatele, omavalitsustele, 
riigimetsa haldajatele ja nende liitudele, et 
katta kulusid, mis on seotud järgmisega:

Or. en

Muudatusettepanek 1171
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 22 lõike 1 punkti c kohast toetust 
antakse erametsaomanikele ning avaliku 
sektori osalusega ja avaliku sektori 
metsaomanikele, omavalitsustele, 
riigimetsa haldajatele ja nende liitudele, et 
katta kulusid, mis on seotud järgmisega:

1. Artikli 22 lõike 1 punkti c kohast toetust 
antakse eranditult erametsaomanikele ning 
avaliku sektori osalusega ja avaliku sektori 
metsaomanikele, omavalitsustele, 
riigimetsa haldajatele ja nende liitudele, et 
katta kulusid, mis on seotud järgmisega:

Or. de

Muudatusettepanek 1172
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kaitseotstarbelise infrastruktuuri
loomine. Kui kõne all on 
tuletõkestusvööndid, siis võib toetus katta 
ka hoolduskulusid. Toetust ei anta 
põllumajandusega seotud tegevustele 
põllumajanduse keskkonnakaitse 
kohustustega hõlmatud aladel;

(a) ennetusvahendite (jalgteed, 
veevõtukohad, kraavid, tulemüürid)
loomine, mis moodustavad võrgu metsaala 
raamistikus, mis vastab kohalikul või 
piirkondlikul tasandil kehtestatud 
metsapõlengute ennetuskavadele. Toetust 
ei anta põllumajandusega seotud 
tegevustele, eelkõige põllumajanduse 
keskkonnakaitse kohustustega hõlmatud 
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aladel.

Or. fr

Muudatusettepanek 1173
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kaitseotstarbelise infrastruktuuri 
loomine. Kui kõne all on 
tuletõkestusvööndid, siis võib toetus katta 
ka hoolduskulusid. Toetust ei anta 
põllumajandusega seotud tegevustele 
põllumajanduse keskkonnakaitse 
kohustustega hõlmatud aladel;

(a) kaitseotstarbelise infrastruktuuri 
loomine. Kui kõne all on 
tuletõkestusvööndid, siis võib toetus katta 
ka hoolduskulusid. Toetust ei anta 
põllumajandusega seotud tegevustele 
põllumajanduse keskkonnakaitse 
kohustustega hõlmatud aladel; toetust 
antakse loomakasvatajatele, kes 
karjatavad loomi tulekahjude 
ennetustööna.

Or. es

Selgitus

Tuleb tunnustada ulatusliku karjatamise tähtsust tulekahjude ennetamise vahendina, kuna 
kari puhastab metsatulekahju ohu tsoone.

Muudatusettepanek 1174
Mariya Gabriel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) liikmesriigid, kes rakendavad 
piirkondlikus ulatuses korraldatud 
riikliku ja institutsionaliseeritud 
metsapõlengute ennetuskava raames 
ennetavaid vahendeid ja meetmeid, võivad 
saada artikli 22 lõike 1 alusel 
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finantstoetust. Ennetuskava peab olema 
riikliku järelevalve all ja katma kogu riigi 
territooriumi ja sisaldama kõrge riskiga 
piirkondades erisätteid;

Or. en

Muudatusettepanek 1175
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) metsatulekahjude ja muude 
loodusõnnetuste vastu võetavad kohalikud 
väikesemahulised ennetusmeetmed;

(b) metsatulekahjude ja muude 
loodusõnnetuste vastu võetavad kohalikud 
väikesemahulised ennetusmeetmed; toetust 
ei anta sellistele meetmetele, mis 
kuuluvad kohalikul või piirkondlikul 
tasandil kehtestatud metsapõlengute 
ennetuskavade mõõtesse või on nendega 
kooskõlas;

Or. fr

Muudatusettepanek 1176
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) metsatulekahjude ja muude 
loodusõnnetuste vastu võetavad kohalikud 
väikesemahulised ennetusmeetmed;

(b) metsatulekahjude ja muude 
loodusõnnetuste vastu võetavad kohalikud 
väikesemahulised ennetusmeetmed, 
tingimusel et need on abikõlblikud ja 
seetõttu ennetuskavasse integreeritud;

Or. en
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Muudatusettepanek 1177
Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) metsatulekahjude ja muude 
loodusõnnetuste vastu võetavad kohalikud 
väikesemahulised ennetusmeetmed;

(b) metsatulekahjude ja muude 
loodusõnnetuste vastu võetavad kohalikud 
väikesemahulised ennetusmeetmed, mis 
laieneksid teedest kaugemale ning oleksid 
enamat kui veemahutid ja mis võivad 
hõlmata ka uuendatud traditsioonilisi 
tegevusi (nt karjatamine, kärpimine jne);

Or. en

Muudatusettepanek 1178
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) metsatulekahjude ja muude 
loodusõnnetuste vastu võetavad kohalikud 
väikesemahulised ennetusmeetmed;

(b) metsatulekahjude ja muude 
loodusõnnetuste vastu võetavad riiklikud, 
piirkondlikud ja kohalikud 
väikesemahulised ennetusmeetmed;

Or. pt

Muudatusettepanek 1179
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) metsatulekahjude, kahjurite leviku ja 
haiguspuhangute seire- ja teavitusvahendite 
hankimiseks ja täiustamiseks;

(c) metsatulekahjude, kahjurite leviku ja 
haiguspuhangute ennetamise, seire- ja 
teavitusvahendite, sealhulgas järelevalve-
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ja kaitsestruktuuride hankimiseks ja 
täiustamiseks;

Or. es

Muudatusettepanek 1180
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) metsatulekahjude, kahjurite leviku ja 
haiguspuhangute seire- ja 
teavitusvahendite hankimiseks ja 
täiustamiseks;

(c) metsatulekahjude, kahjurite leviku ja 
haiguspuhangute ohu prognoosimise ja 
seireseadmete ning samuti 
metsakeskkonnas kasutamiseks mõeldud
teavitusvahendite hankimiseks ja 
täiustamiseks;

Or. fr

Muudatusettepanek 1181
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) metsatulekahjude, kahjurite leviku ja 
haiguspuhangute seire- ja teavitusvahendite 
hankimiseks ja täiustamiseks;

(c) metsatulekahjude riski, kahjurite leviku 
ja haiguspuhangute prognoosimis-, seire-
ja teavitusvahendite hankimiseks ja 
täiustamiseks metsapiirkondades;

Or. en

Muudatusettepanek 1182
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1 – punkt d
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) metsapõlengutest ja muudest 
loodusõnnetustest (sealhulgas kahjurite 
levik, haiguspuhangud ning katastroofid 
ja kliimamuutusega seotud sündmused) 
tingitud metsakahjustuste ennetamiseks ja 
kõrvaldamiseks.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

(Viidud üle artiklisse 26).

Muudatusettepanek 1183
Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) metsapõlengutest ja muudest 
loodusõnnetustest (sealhulgas kahjurite 
levik, haiguspuhangud ning katastroofid ja 
kliimamuutusega seotud sündmused) 
tingitud metsakahjustuste ennetamiseks ja 
kõrvaldamiseks.

(d) metsapõlengutest ja muudest 
loodusõnnetustest (sealhulgas kahjurite 
levik, haiguspuhangud ning katastroofid ja 
kliimamuutusega seotud sündmused) 
tingitud metsakahjustuste ennetamiseks ja 
kõrvaldamiseks, seades esikohale 
looduslikku taastumist soodustavad 
meetmed.

Or. en

Muudatusettepanek 1184
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) metsapõlengutest ja muudest (d) metsapõlengutest ja muudest 
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loodusõnnetustest (sealhulgas kahjurite 
levik, haiguspuhangud ning katastroofid ja 
kliimamuutusega seotud sündmused) 
tingitud metsakahjustuste ennetamiseks ja 
kõrvaldamiseks.

loodusõnnetustest (sealhulgas kahjurite 
levik, haiguspuhangud ning katastroofid ja 
kliimamuutusega seotud sündmused) 
tingitud metsade hävingu või
metsakahjustuste ennetamiseks ja 
kõrvaldamiseks.

Or. it

Muudatusettepanek 1185
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) metsloomade tekitatud kahjustuste 
ennetamine ja kõrvaldamine.

Or. en

Muudatusettepanek 1186
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) metsloomadest tingitud 
metsakahjustuste ennetamine ja 
kõrvaldamine.

Or. fr

Muudatusettepanek 1187
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1 – punkt d a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) kaitseinfrastruktuuride ja piisava 
taimestiku tasemega metsapindalade 
hoidmine, et metsatulekahjusid 
karjatamise abil ära hoida.

Or. es

Muudatusettepanek 1188
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kahjurite leviku ja haiguspuhangute vastu 
võetavate ennetustoimingute puhul tuleb 
sellise ohu võimalikkuse kohta esitada 
teaduslikud tõendid ja riiklike 
teadusorganisatsioonide kinnitus. Vajaduse 
korral tuleb programmis esitada selliste 
taimedele kahjulike organismiliikide 
loetelu, mis võivad põhjustada 
loodusõnnetuse.

Kahjurite leviku ja haiguspuhangute vastu 
võetavate ennetustoimingute puhul tuleb 
sellise ohu võimalikkuse kohta esitada 
teaduslikud tõendid ja riiklike 
teadusorganisatsioonide kinnitus.

Or. it

Muudatusettepanek 1189
Salvatore Caronna

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kahjurite leviku ja haiguspuhangute vastu 
võetavate ennetustoimingute puhul tuleb 
sellise ohu võimalikkuse kohta esitada 
teaduslikud tõendid ja riiklike 

Kahjurite leviku ja haiguspuhangute vastu 
võetavate ennetustoimingute puhul tuleb 
sellise ohu võimalikkuse kohta esitada 
teaduslikud tõendid ja riiklike 
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teadusorganisatsioonide kinnitus. Vajaduse 
korral tuleb programmis esitada selliste 
taimedele kahjulike organismiliikide 
loetelu, mis võivad põhjustada 
loodusõnnetuse.

teadusorganisatsioonide kinnitus.

Or. it

Muudatusettepanek 1190
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kahjurite leviku ja haiguspuhangute vastu 
võetavate ennetustoimingute puhul tuleb 
sellise ohu võimalikkuse kohta esitada 
teaduslikud tõendid ja riiklike 
teadusorganisatsioonide kinnitus. Vajaduse 
korral tuleb programmis esitada selliste 
taimedele kahjulike organismiliikide 
loetelu, mis võivad põhjustada 
loodusõnnetuse.

Kahjurite leviku ja haiguspuhangute vastu 
võetavate ennetustoimingute puhul tuleb 
sellise õnnetuste ja/või olulise 
majandusliku ja keskkonnakahju ohu 
võimalikkuse kohta esitada teaduslikud 
tõendid ja riiklike teadusorganisatsioonide 
kinnitus. Vajaduse korral tuleb programmis 
esitada ajakohastamisvõimalusega selliste 
taimedele kahjulike organismiliikide 
loetelu, mis võivad põhjustada 
loodusõnnetuse.

Or. pt

Muudatusettepanek 1191
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kahjurite leviku ja haiguspuhangute vastu 
võetavate ennetustoimingute puhul tuleb 
sellise ohu võimalikkuse kohta esitada 
teaduslikud tõendid ja riiklike 
teadusorganisatsioonide kinnitus. Vajaduse 
korral tuleb programmis esitada selliste 

Kahjurite leviku ja haiguspuhangute vastu 
võetavate ennetustoimingute puhul tuleb 
sellise ohu võimalikkuse kohta esitada 
esimesel võimalusel teaduslikud tõendid ja 
riiklike teadusorganisatsioonide kinnitus. 
Vajaduse korral tuleb programmis esitada 
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taimedele kahjulike organismiliikide 
loetelu, mis võivad põhjustada 
loodusõnnetuse.

selliste taimedele kahjulike 
organismiliikide loetelu, mis võivad 
põhjustada loodusõnnetuse.

Or. it

Muudatusettepanek 1192
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetuskõlblikud toimingud peavad olema 
kooskõlas liikmesriikide kehtestatud 
metsakaitsekavadega. Ettevõtete puhul, 
mis on suuremad teatavast suurusest, 
mille liikmesriigid peavad programmis 
kindlaks määrama, sõltub toetus 
üksikasjalike ennetuseesmärkidega 
metsamajandamiskavade esitamisest.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Kestev metsamajandamine on tagatud riiklike metsandust käsitlevate õigusaktidega.
Komisjoni nõutud metsamajanduskavad tooksid ainult kaasa suurema bürokraatia.

Muudatusettepanek 1193
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetuskõlblikud toimingud peavad olema 
kooskõlas liikmesriikide kehtestatud 
metsakaitsekavadega. Ettevõtete puhul, 
mis on suuremad teatavast suurusest, 
mille liikmesriigid peavad programmis 

Toetuskõlblikud toimingud peavad olema 
kooskõlas liikmesriikide kehtestatud 
metsakaitsekavadega.
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kindlaks määrama, sõltub toetus 
üksikasjalike ennetuseesmärkidega 
metsamajandamiskavade esitamisest.

Or. de

Selgitus

Käesolev meede on vastuolus liikmesriikide subsidiaarsuse põhimõttega.

Muudatusettepanek 1194
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetuskõlblikud toimingud peavad olema 
kooskõlas liikmesriikide kehtestatud 
metsakaitsekavadega. Ettevõtete puhul, 
mis on suuremad teatavast suurusest, 
mille liikmesriigid peavad programmis 
kindlaks määrama, sõltub toetus 
üksikasjalike ennetuseesmärkidega 
metsamajandamiskavade esitamisest.

Toetuskõlblikud toimingud peavad olema 
kooskõlas liikmesriikide kehtestatud 
metsakaitsekavadega.

Or. en

Muudatusettepanek 1195
Ulrike Rodust

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetuskõlblikud toimingud peavad olema 
kooskõlas liikmesriikide kehtestatud 
metsakaitsekavadega. Ettevõtete puhul, 
mis on suuremad teatavast suurusest, mille 
liikmesriigid peavad programmis kindlaks 
määrama, sõltub toetus üksikasjalike 
ennetuseesmärkidega 

Ettevõtete puhul, mis on suuremad 
teatavast suurusest, mille liikmesriigid 
peavad programmis kindlaks määrama, 
sõltub toetus üksikasjalike 
ennetuseesmärkidega 
metsamajandamiskavade esitamisest.
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metsamajandamiskavade esitamisest.

Or. de

Muudatusettepanek 1196
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetuskõlblikud toimingud peavad olema 
kooskõlas liikmesriikide kehtestatud 
metsakaitsekavadega. Ettevõtete puhul, mis 
on suuremad teatavast suurusest, mille 
liikmesriigid peavad programmis kindlaks 
määrama, sõltub toetus üksikasjalike 
ennetuseesmärkidega 
metsamajandamiskavade esitamisest.

Toetuskõlblikud toimingud peavad olema 
kooskõlas liikmesriikide kehtestatud 
metsakaitsekavadega. Ettevõtete puhul, mis 
on suuremad teatavast suurusest, mille 
liikmesriigid peavad programmis kindlaks 
määrama, sõltub toetus üksikasjalike 
ennetuseesmärkidega 
metsamajandamiskavade või võrdväärsete 
dokumentide esitamisest, mis on 
kooskõlas metsade säästva majandamise 
põhimõttega, mis määratleti Euroopa 
metsade kaitset käsitleval ministrite 
konverentsil 1993. aastal, või 
olemasolevat metsamajandamiskava 
täiendava kava esitamisest.

Or. en

Muudatusettepanek 1197
Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetuskõlblikud toimingud peavad olema 
kooskõlas liikmesriikide kehtestatud 
metsakaitsekavadega. Ettevõtete puhul, mis 
on suuremad teatavast suurusest, mille 
liikmesriigid peavad programmis kindlaks 
määrama, sõltub toetus üksikasjalike 

Toetuskõlblikud toimingud peavad olema 
kooskõlas liikmesriikide kehtestatud 
metsakaitsekavadega, mis sisaldavad 
riiklikku hinnangut metsapõlengute või 
muude kahjustuste riskidele (uurides 
selliseid kriteeriume nagu bioklimaatilised 



AM\909513ET.doc 71/174 PE494.479v01-00

ET

ennetuseesmärkidega 
metsamajandamiskavade esitamisest.

vööndid, elupaikade jagunemine ja varem 
esinenud sündmuste sagedus) ja nende 
heastamise võimalustele. Ettevõtete puhul, 
mis on suuremad teatavast suurusest, mille 
liikmesriigid peavad programmis kindlaks 
määrama, sõltub toetus üksikasjalike 
ennetuseesmärkidega 
metsamajandamiskavade esitamisest.

Or. en

Muudatusettepanek 1198
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetuskõlblikud toimingud peavad olema 
kooskõlas liikmesriikide kehtestatud 
metsakaitsekavadega. Ettevõtete puhul, mis 
on suuremad teatavast suurusest, mille 
liikmesriigid peavad programmis kindlaks 
määrama, sõltub toetus üksikasjalike 
ennetuseesmärkidega 
metsamajandamiskavade esitamisest.

Toetuskõlblikud toimingud peavad olema 
kooskõlas liikmesriikide kehtestatud 
metsakaitsekavadega. Ettevõtete puhul, mis 
on suuremad teatavast suurusest, mille 
liikmesriigid peavad programmis kindlaks 
määrama, sõltub toetus üksikasjalike 
ennetuseesmärkidega 
metsamajandamiskavade esitamisest.
Sellest nõudest tehakse erand 
põllumajandusettevõtetele, mis kuuluvad 
omanikeühendustesse ja millel on olemas 
pädeva haldusasutuse koostatud 
ennetuskava.

Or. es

Selgitus

Miinimumsuuruse nõudest tuleb teha erand põllumajandusettevõtetele, kes esitavad 
metsamajandamiskava, milles on täpsustatud metsatulekahjudest, loodusõnnetustest ja 
katastroofidest metsadele tingitud kahjude ennetamise ja heastamise eesmärgid, tingimusel et 
need põllumajandusettevõtted kuuluvad omanikeühendustesse ja pädeva haldusasutuse 
koostatud ennetuskavasse, ning neile põllumajandusettevõtetele, kellel on olemas kinnitatud 
ja kehtiv metsamajandamis- või planeerimiskava.
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Muudatusettepanek 1199
Ulrike Rodust

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Metsatulekahjude ennetamiseks 
ettenähtud toetust võib anda metsaaladele, 
mis on liikmesriikide kehtestatud 
metsakaitsekavades liigitatud keskmise või 
suure põlenguriskiga aladeks.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 1200
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Metsatulekahjude ennetamiseks ettenähtud 
toetust võib anda metsaaladele, mis on 
liikmesriikide kehtestatud 
metsakaitsekavades liigitatud keskmise või
suure põlenguriskiga aladeks.

Metsatulekahjude ennetamiseks ettenähtud 
toetust võib anda metsaaladele, mis on 
liikmesriikide kehtestatud 
metsakaitsekavades liigitatud suure,
keskmise või väikese põlenguriskiga 
aladeks.

Or. it

Muudatusettepanek 1201
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõike 1 punkti d kohase toetuse 
andmise eelduseks on liikmesriigi pädeva 
ametiasutuse ametlik kinnitus selle kohta, 

välja jäetud
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et loodusõnnetus on toimunud ning et see 
õnnetus või direktiivi 2000/29/EÜ 
kohaselt vastu võetud meetmed 
taimehaiguse või kahjurite leviku 
tõkestamiseks või piiramiseks on 
hävitanud vähemalt 30 % vastavast 
metsamajanduslikust potentsiaalist. 
Kõnealune protsendimäär määratakse 
kindlaks kas vahetult õnnetusele eelnenud 
kolmeaastase perioodi kestel eksisteerinud 
keskmise metsanduspotentsiaali alusel või 
õnnetusele eelnenud viieaastase perioodi 
kestel eksisteerinud keskmise 
metsanduspotentsiaali alusel, jättes välja 
kõige kõrgema ja kõige madalama 
näitaja.

Or. fr

Selgitus

(Viidud üle artiklisse 26).

Muudatusettepanek 1202
Ulrike Rodust

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõike 1 punkti d kohase toetuse andmise 
eelduseks on liikmesriigi pädeva 
ametiasutuse ametlik kinnitus selle kohta, 
et loodusõnnetus on toimunud ning et see 
õnnetus või direktiivi 2000/29/EÜ kohaselt 
vastu võetud meetmed taimehaiguse või 
kahjurite leviku tõkestamiseks või 
piiramiseks on hävitanud vähemalt 30 %
vastavast metsamajanduslikust 
potentsiaalist. Kõnealune protsendimäär 
määratakse kindlaks kas vahetult 
õnnetusele eelnenud kolmeaastase 
perioodi kestel eksisteerinud keskmise 
metsanduspotentsiaali alusel või 
õnnetusele eelnenud viieaastase perioodi 

3. Lõike 1 punkti d kohase toetuse andmise 
eelduseks on liikmesriigi pädeva 
ametiasutuse ametlik kinnitus selle kohta, 
et loodusõnnetus on toimunud ning et see 
õnnetus või direktiivi 2000/29/EÜ kohaselt 
vastu võetud meetmed taimehaiguse või 
kahjurite leviku tõkestamiseks või 
piiramiseks on tekitanud olulist kahju. 
Liikmesriigid on kohustatud kindlaks 
määrama puistu hüvitamise lävendi.
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kestel eksisteerinud keskmise 
metsanduspotentsiaali alusel, jättes välja 
kõige kõrgema ja kõige madalama 
näitaja.

Or. de

Selgitus

Esialgne sõnastus põllumajandusliku potentsiaali hävitamise kohta on liiga ebaselge.
Liikmesriigis kindlaksmääratav lävend peaks igal juhul tuginema metsamajandusüksusele 
(puistu).

Muudatusettepanek 1203
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõike 1 punkti d kohase toetuse andmise 
eelduseks on liikmesriigi pädeva 
ametiasutuse ametlik kinnitus selle kohta, 
et loodusõnnetus on toimunud ning et see 
õnnetus või direktiivi 2000/29/EÜ kohaselt 
vastu võetud meetmed taimehaiguse või 
kahjurite leviku tõkestamiseks või 
piiramiseks on hävitanud vähemalt 30 %
vastavast metsamajanduslikust 
potentsiaalist. Kõnealune protsendimäär
määratakse kindlaks kas vahetult 
õnnetusele eelnenud kolmeaastase perioodi 
kestel eksisteerinud keskmise 
metsanduspotentsiaali alusel või õnnetusele 
eelnenud viieaastase perioodi kestel 
eksisteerinud keskmise 
metsanduspotentsiaali alusel, jättes välja 
kõige kõrgema ja kõige madalama näitaja.

3. Lõike 1 punkti d kohase toetuse andmise 
eelduseks on liikmesriigi pädeva 
ametiasutuse ametlik kinnitus selle kohta, 
et loodusõnnetus on toimunud või 
direktiivi 2000/29/EÜ kohaselt vastu 
võetud meetmed taimehaiguse või 
kahjurite leviku tõkestamiseks või 
piiramiseks on hävitanud tootmisüksuse 
metsamajandusliku potentsiaali, mille 
määravad kindlaks liikmesriigid. Kahju 
ulatus määratakse kindlaks kas vahetult 
õnnetusele eelnenud kolmeaastase perioodi 
kestel eksisteerinud keskmise 
metsanduspotentsiaali alusel või õnnetusele 
eelnenud viieaastase perioodi kestel 
eksisteerinud keskmise 
metsanduspotentsiaali alusel, jättes välja 
kõige kõrgema ja kõige madalama näitaja.

Or. de

Selgitus

Täiendavad toetamisnõuded, et vähemalt 30% metsapotentsiaalist peab olema hävinud, ei ole 
piisavad suurõnnetuste korral, mida saab seostada direktiiviga 2000/29/EÜ. Kahju ulatuse ja 
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määratluse peaksid kindlaks määrama liikmesriigid. Seoses 80 aastat kestva ja pikema 
kasvuperioodiga on kahju hüvitamine vajalik juba 30%st väiksema kahju korral.

Muudatusettepanek 1204
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõike 1 punkti d kohase toetuse andmise 
eelduseks on liikmesriigi pädeva 
ametiasutuse ametlik kinnitus selle kohta, 
et loodusõnnetus on toimunud ning et see 
õnnetus või direktiivi 2000/29/EÜ kohaselt 
vastu võetud meetmed taimehaiguse või 
kahjurite leviku tõkestamiseks või 
piiramiseks on hävitanud vähemalt 30 %
vastavast metsamajanduslikust 
potentsiaalist. Kõnealune protsendimäär 
määratakse kindlaks kas vahetult 
õnnetusele eelnenud kolmeaastase perioodi 
kestel eksisteerinud keskmise 
metsanduspotentsiaali alusel või õnnetusele 
eelnenud viieaastase perioodi kestel 
eksisteerinud keskmise 
metsanduspotentsiaali alusel, jättes välja 
kõige kõrgema ja kõige madalama näitaja.

3. Lõike 1 punkti d kohase toetuse andmise 
eelduseks on liikmesriigi pädeva 
ametiasutuse ametlik kinnitus selle kohta, 
et loodusõnnetus on toimunud ning et see 
õnnetus või direktiivi 2000/29/EÜ kohaselt 
vastu võetud meetmed taimehaiguse või 
kahjurite leviku tõkestamiseks või 
piiramiseks on hävitanud vähemalt 15%
vastavast metsamajanduslikust 
potentsiaalist. Kõnealune protsendimäär 
määratakse kindlaks kas vahetult 
õnnetusele eelnenud kolmeaastase perioodi 
kestel eksisteerinud keskmise 
metsanduspotentsiaali alusel või õnnetusele 
eelnenud viieaastase perioodi kestel 
eksisteerinud keskmise 
metsanduspotentsiaali alusel, jättes välja 
kõige kõrgema ja kõige madalama näitaja.

Or. it

Muudatusettepanek 1205
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõike 1 punkti d kohase toetuse andmise 
eelduseks on liikmesriigi pädeva 

3. Lõike 1 punkti d kohase toetuse andmise 
eelduseks on liikmesriigi pädeva 
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ametiasutuse ametlik kinnitus selle kohta, 
et loodusõnnetus on toimunud ning et see 
õnnetus või direktiivi 2000/29/EÜ kohaselt 
vastu võetud meetmed taimehaiguse või 
kahjurite leviku tõkestamiseks või 
piiramiseks on hävitanud vähemalt 30 %
vastavast metsamajanduslikust 
potentsiaalist. Kõnealune protsendimäär 
määratakse kindlaks kas vahetult 
õnnetusele eelnenud kolmeaastase perioodi 
kestel eksisteerinud keskmise 
metsanduspotentsiaali alusel või õnnetusele 
eelnenud viieaastase perioodi kestel 
eksisteerinud keskmise 
metsanduspotentsiaali alusel, jättes välja 
kõige kõrgema ja kõige madalama näitaja.

ametiasutuse ametlik kinnitus selle kohta, 
et loodusõnnetus on toimunud ning et see 
õnnetus või direktiivi 2000/29/EÜ kohaselt 
vastu võetud meetmed taimehaiguse või 
kahjurite leviku tõkestamiseks või 
piiramiseks on hävitanud vähemalt 30%
liikmesriigi määratletud vastavast 
metsamajanduslikust potentsiaalist. 
Kõnealune protsendimäär määratakse 
kindlaks kas vahetult õnnetusele eelnenud 
kolmeaastase perioodi kestel eksisteerinud 
keskmise metsanduspotentsiaali alusel või 
õnnetusele eelnenud viieaastase perioodi 
kestel eksisteerinud keskmise 
metsanduspotentsiaali alusel, jättes välja 
kõige kõrgema ja kõige madalama näitaja.

Or. en

Muudatusettepanek 1206
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Lõike 1 punktis d osutatud toetus 
peab olema erandkorras ette nähtud 
metsade keskkonnaseisundi halvenemise 
probleemide jaoks, mis on põhjustatud 
keskkonnaprobleemidest, nagu 
kliimamuutused või saastatus, ja 
patogeenide vastastikusest toimest tingitud 
komplekssete terviseprobleemide jaoks.

Or. pt

Muudatusettepanek 1207
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Käesoleva meetme kohast toetust ei 
anta loodusõnnetuse tõttu saamata 
jäänud tulu hüvitamiseks.

välja jäetud

Liikmesriigid tagavad, et välditakse 
ülemäärast hüvitamist, mis võib tuleneda 
käesoleva meetme ning muude riiklike või 
liidu toetusvahendite või 
erakindlustusskeemide vahendite 
ühendamisest.

Or. fr

Muudatusettepanek 1208
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Investeeringud metsa ökosüsteemide 
vastupanuvõime ja keskkonnaväärtuse 
parandamisse

Metsapõlengutest ja loodusõnnetustest 
tingitud metsakahjustuste kõrvaldamine 
ja investeeringud metsa ökosüsteemide 
vastupanuvõime ja keskkonnaväärtuse 
parandamiseks

Or. fr

Muudatusettepanek 1209
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 22 lõike 1 punkti d kohast toetust 
antakse füüsilistele isikutele, 
erametsaomanikele, eraõiguslikele või 
avaliku sektori osalusega asutustele, 

1. Artikli 22 lõike 1 punkti d kohast toetust 
antakse füüsilistele isikutele, 
erametsaomanikele, eraõiguslikele või 
avalik-õiguslikele asutustele ning muudele 
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omavalitsustele ja nende liitudele.
Riigimetsa puhul võib toetust anda ka 
selliseid metsi haldavatele asutustele, kes 
ei kuulu riigieelarve alla.

maa valdajatele.

Or. es

Selgitus

Tuleb lisada sõna „avalik-õiguslik”.

Muudatusettepanek 1210
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 22 lõike 1 punkti d kohast toetust 
antakse füüsilistele isikutele, 
erametsaomanikele, eraõiguslikele või 
avaliku sektori osalusega asutustele,
omavalitsustele ja nende liitudele.
Riigimetsa puhul võib toetust anda ka 
selliseid metsi haldavatele asutustele, kes 
ei kuulu riigieelarve alla.

1. Artikli 22 lõike 1 punkti d kohast toetust 
antakse füüsilistele isikutele, 
erametsaomanikele, eraõiguslikele või 
avalik-õiguslikele asutustele.

Or. es

Selgitus

Väljapakutud muudatusettepanekud erinevate metsandusmeetmete kohta kajastavad metsade 
omandirežiimi tegelikkust, tunnustades nende toetuste saajatena mitte ainult omavalitsusi, 
vaid ka avaliku sektori asutusi.

Muudatusettepanek 1211
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 22 lõike 1 punkti d kohast toetust 
antakse füüsilistele isikutele, 
erametsaomanikele, eraõiguslikele või 
avaliku sektori osalusega asutustele, 
omavalitsustele ja nende liitudele.
Riigimetsa puhul võib toetust anda ka 
selliseid metsi haldavatele asutustele, kes 
ei kuulu riigieelarve alla.

1. Artikli 22 lõike 1 punkti d kohast toetust 
antakse füüsilistele isikutele, 
erametsaomanikele, eraõiguslikele või 
avalik-õiguslikele asutustele.

Or. es

Selgitus

Tuleb laiendada mõistet „avalik-õiguslikud asutused”, mis hõlmavad nende toetuste 
saajatena ka muud tüüpi organeid peale omavalitsuste.

Muudatusettepanek 1212
Salvatore Caronna

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 22 lõike 1 punkti d kohast toetust 
antakse füüsilistele isikutele, 
erametsaomanikele, eraõiguslikele või 
avaliku sektori osalusega asutustele,
omavalitsustele ja nende liitudele.
Riigimetsa puhul võib toetust anda ka 
selliseid metsi haldavatele asutustele, kes 
ei kuulu riigieelarve alla.

1. Artikli 22 lõike 1 punkti d kohast toetust 
antakse füüsilistele isikutele, 
erametsaomanikele, eraõiguslikele ja 
avalik-õiguslikele asutustele.

Or. it

Muudatusettepanek 1213
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 22 lõike 1 punkti d kohast toetust 
antakse füüsilistele isikutele, 
erametsaomanikele, eraõiguslikele või 
avaliku sektori osalusega asutustele, 
omavalitsustele ja nende liitudele.
Riigimetsa puhul võib toetust anda ka 
selliseid metsi haldavatele asutustele, kes 
ei kuulu riigieelarve alla.

1. Artikli 22 lõike 1 punkti d kohast toetust 
antakse füüsilistele isikutele, 
erametsaomanikele, eraõiguslikele ja 
avalik-õiguslikele või avaliku sektori 
osalusega asutustele, omavalitsustele ja 
nende liitudele.

Or. it

Muudatusettepanek 1214
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 22 lõike 1 punkti d kohast toetust 
antakse füüsilistele isikutele,
erametsaomanikele, eraõiguslikele või 
avaliku sektori osalusega asutustele, 
omavalitsustele ja nende liitudele. 
Riigimetsa puhul võib toetust anda ka 
selliseid metsi haldavatele asutustele, kes 
ei kuulu riigieelarve alla.

1. Artikli 22 lõike 1 punkti d kohast toetust 
antakse erametsaomanikele, avaliku sektori 
osalusega ja avaliku sektori asutustele, 
omavalitsustele, riigimetsa haldajatele ja 
nende liitudele. Toetust võib anda ka 
riigimetsi haldavatele asutustele.

Or. en

Muudatusettepanek 1215
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 22 lõike 1 punkti d kohast toetust 1. Artikli 22 lõike 1 punkti d kohast toetust 
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antakse füüsilistele isikutele,
erametsaomanikele, eraõiguslikele või 
avaliku sektori osalusega asutustele, 
omavalitsustele ja nende liitudele. 
Riigimetsa puhul võib toetust anda ka 
selliseid metsi haldavatele asutustele, kes 
ei kuulu riigieelarve alla.

antakse erametsaomanikele ja avaliku 
sektori metsavaldajatele. Riigimetsa puhul 
võib toetust anda ka selliseid metsi 
haldavatele asutustele, kes ei kuulu 
riigieelarve alla.

Or. en

Muudatusettepanek 1216
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 22 lõike 1 punkti d kohast toetust 
antakse füüsilistele isikutele, 
erametsaomanikele, eraõiguslikele või 
avaliku sektori osalusega asutustele, 
omavalitsustele ja nende liitudele. 
Riigimetsa puhul võib toetust anda ka 
selliseid metsi haldavatele asutustele, kes 
ei kuulu riigieelarve alla.

1. Artikli 22 lõike 1 punkti d kohast toetust 
antakse füüsilistele isikutele, 
erametsaomanikele, eraõiguslikele või 
avaliku sektori osalusega asutustele, 
muudele metsavaldajatele, omavalitsustele 
ja nende liitudele. Riigimetsa puhul võib 
toetust anda ka selliseid metsi haldavatele 
asutustele, kes ei kuulu riigieelarve alla.

Or. en

Muudatusettepanek 1217
Peter Jahr, Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 22 lõike 1 punkti d kohast toetust 
antakse füüsilistele isikutele, 
erametsaomanikele, eraõiguslikele või 
avaliku sektori osalusega asutustele, 
omavalitsustele ja nende liitudele. 
Riigimetsa puhul võib toetust anda ka 
selliseid metsi haldavatele asutustele, kes 

1. Artikli 22 lõike 1 punkti d kohast toetust 
antakse füüsilistele isikutele, 
erametsaomanikele, eraõiguslikele või
avaliku sektori osalusega asutustele, 
omavalitsustele ja nende liitudele. 
Riigimetsa puhul võib toetust anda ka 
selliseid metsi haldavatele asutustele, kes 
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ei kuulu riigieelarve alla. ei kuulu riigieelarve alla. Kõnealune 
piirang ei kehti metsade lupjamise 
meetmete kohta.

Or. de

Muudatusettepanek 1218
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 22 lõike 1 punkti d kohast toetust 
antakse füüsilistele isikutele, 
erametsaomanikele, eraõiguslikele või 
avaliku sektori osalusega asutustele, 
omavalitsustele ja nende liitudele. 
Riigimetsa puhul võib toetust anda ka 
selliseid metsi haldavatele asutustele, kes 
ei kuulu riigieelarve alla.

1. Artikli 22 lõike 1 punkti d kohast toetust 
antakse eranditult füüsilistele isikutele, 
erametsaomanikele, eraõiguslikele või 
avaliku sektori osalusega asutustele, 
omavalitsustele ja nende liitudele. 
Riigimetsa puhul võib toetust anda ka 
selliseid metsi haldavatele asutustele, kes 
ei kuulu riigieelarve alla.

Or. de

Muudatusettepanek 1219
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Investeeringute eesmärk on täita 
kohustusi, mis on võetud keskkonnaalaste 
eesmärkide saavutamiseks või ökosüsteemi 
teenuste osutamiseks ja/või asjaomase 
piirkonna metsa ja metsaala 
üldkasutusväärtuse suurendamiseks või 
metsa ökosüsteemide kliimamuutuse 
leevendusmeetmete potentsiaali 
tõhustamiseks, võttes arvesse 

2. Investeeringute eesmärk on eelkõige:
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majanduskasu saamise võimalust 
pikaajalises perspektiivis.

(a) ennetada ja kõrvaldada 
metsapõlengutest ja muudest 
loodusõnnetustest (sealhulgas kahjurite 
levik, haiguspuhangud ning katastroofid 
ja kliimamuutustega seotud sündmused) 
tingitud metsakahjustusi;
(b) täita kohustusi, mis on võetud 
keskkonnaalaste eesmärkide saavutamiseks 
või ökosüsteemi teenuste osutamiseks 
ja/või asjaomase piirkonna metsa ja 
metsaala üldkasutusväärtuse 
suurendamiseks või metsa ökosüsteemide 
kliimamuutuse leevendusmeetmete 
potentsiaali tõhustamiseks, võttes arvesse 
majanduskasu saamise võimalust 
pikaajalises perspektiivis.

Or. fr

Muudatusettepanek 1220
Dimitar Stoyanov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Investeeringute eesmärk on täita 
kohustusi, mis on võetud keskkonnaalaste 
eesmärkide saavutamiseks või ökosüsteemi 
teenuste osutamiseks ja/või asjaomase 
piirkonna metsa ja metsaala 
üldkasutusväärtuse suurendamiseks või 
metsa ökosüsteemide kliimamuutuse 
leevendusmeetmete potentsiaali 
tõhustamiseks, võttes arvesse 
majanduskasu saamise võimalust 
pikaajalises perspektiivis.

2. Investeeringute eesmärk on täita 
kohustusi, mis on võetud keskkonnaalaste 
eesmärkide saavutamiseks või ökosüsteemi 
teenuste osutamiseks ja/või asjaomase 
piirkonna metsa ja metsaala 
üldkasutusväärtuse suurendamiseks või 
metsa ökosüsteemide kliimamuutuse 
leevendusmeetmete potentsiaali 
tõhustamiseks.

Or. bg
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Muudatusettepanek 1221
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Investeeringute eesmärk on täita 
kohustusi, mis on võetud keskkonnaalaste 
eesmärkide saavutamiseks või ökosüsteemi 
teenuste osutamiseks ja/või asjaomase 
piirkonna metsa ja metsaala 
üldkasutusväärtuse suurendamiseks või 
metsa ökosüsteemide kliimamuutuse 
leevendusmeetmete potentsiaali 
tõhustamiseks, võttes arvesse 
majanduskasu saamise võimalust 
pikaajalises perspektiivis.

2. Investeeringute eesmärk on täita 
kohustusi, mis on võetud keskkonnaalaste 
eesmärkide saavutamiseks või ökosüsteemi 
teenuste osutamiseks ja/või asjaomase 
piirkonna metsa ja metsaala 
üldkasutusväärtuse ja tootlikkuse
suurendamiseks või metsa ökosüsteemide 
kliimamuutuse leevendusmeetmete 
potentsiaali tõhustamiseks, võttes arvesse 
ka majanduskasu saamise võimalust 
pikaajalises perspektiivis.

Or. it

Selgitus

Lisatakse majandus- ja tootlikkusaspektid ka investeeringute jaoks, selleks et suurendada 
metsaökosüsteemide vastupidavust ja keskkonnaväärtust, et täielikult seletada tähelepanu 
pööramist metsade majandusliku tootlikkuse aspektidele ja metsaressursside parandamisele, 
nagu on märgitud põhjenduses 25.

Muudatusettepanek 1222
Eric Andrieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Investeeringute eesmärk on eelkõige 
ennetada ja kõrvaldada metsapõlengutest 
ja muudest loodusõnnetustest, sealhulgas 
kahjurite levikust, haiguspuhangutest 
ning katastroofidest ja kliimamuutusest 
tingitud metsakahjustusi.

Or. fr
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Muudatusettepanek 1223
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Lõike 2 punkti a kohase toetuse 
andmise eelduseks on liikmesriigi pädeva 
ametiasutuse ametlik kinnitus selle kohta, 
et loodusõnnetus on toimunud ning et see 
õnnetus või direktiivi 2000/29/EÜ 
kohaselt vastu võetud meetmed 
taimehaiguse või kahjurite leviku 
tõkestamiseks või piiramiseks on 
hävitanud vähemalt 30% vastavast 
metsamajanduslikust potentsiaalist. 
Kõnealune protsendimäär määratakse 
kindlaks kas vahetult õnnetusele eelnenud 
kolmeaastase perioodi kestel eksisteerinud 
keskmise metsanduspotentsiaali alusel või 
õnnetusele eelnenud viieaastase perioodi 
kestel eksisteerinud keskmise 
metsanduspotentsiaali alusel, jättes välja 
kõige kõrgema ja kõige madalama 
näitaja.

Or. fr

Muudatusettepanek 1224
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Samuti võib rahastada selliste 
metsamajandamisvahendite, näiteks 
majandamisprojektide ja tehniliste kavade 
koostamist, mis hõlmavad käesoleva 
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meetme kaudu rahastatavaid 
investeeringuid.

Or. es

Selgitus

Peab sisaldama ka tehniliste tööde, näiteks metsaplaneerimisdokumentide koostamise 
rahastamist metsanduse paremini programmeerimise edendamiseks ja soodustamiseks.

Muudatusettepanek 1225
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Ettenähtud toetust antakse 
tingimusel, et investeeringuga loodud 
mitteturustavate hüvede positiivne 
muutumine on koguseliselt tõendatud.

Or. pt

Muudatusettepanek 1226
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Lõike 2 punkti a kohast toetust ei 
anta loodusõnnetuse tõttu saamata 
jäänud tulu hüvitamiseks. Liikmesriigid 
tagavad, et välditakse ülemäärast 
hüvitamist, mis võib tuleneda käesoleva 
meetme ning muude riiklike või liidu 
toetusvahendite või 
erakindlustusskeemide vahendite 
ühendamisest.

Or. fr
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Muudatusettepanek 1227
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Investeeringud uutesse
metsandustehnoloogiatesse ning 
metsasaaduste töötlemisse ja turustamisse

Investeeringud keskkonnasäästlikesse
metsandustehnoloogiatesse ning 
metsasaaduste töötlemisse ja turustamisse

Or. en

Muudatusettepanek 1228
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 22 lõike 1 punkti e kohast toetust 
antakse erametsaomanikele,
omavalitsustele ja nende liitudele ning 
VKEdele investeeringuteks, millega 
suurendatakse metsanduse potentsiaali või 
mis on seotud metsasaaduste lisandväärtust 
suurendava töötlemise ja turustamisega. 
Assooride, Madeira, Kanaari saarte, 
määruse (EMÜ) nr 2019/93 tähenduses 
väiksemate Egeuse mere saarte ja 
Prantsuse ülemeredepartemangude 
territooriumidel võib toetust anda ka 
muudele kui väike- ja keskmise suurusega 
ettevõtetele.

1. Artikli 22 lõike 1 punkti e kohast toetust 
antakse avalik-õiguslikele ja 
erametsaomanikele ja rentnikele ning 
muudele maa valdajatele ning VKEdele 
investeeringuteks, millega suurendatakse 
metsanduse potentsiaali või mis on seotud 
metsasaaduste lisandväärtust suurendava 
töötlemise ja turustamisega. Assooride, 
Madeira, Kanaari saarte, määruse (EMÜ) 
nr 2019/93 tähenduses väiksemate Egeuse 
mere saarte ja Prantsuse 
ülemeredepartemangude territooriumidel 
võib toetust anda ka muudele kui väike- ja 
keskmise suurusega ettevõtetele.

Or. it
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Muudatusettepanek 1229
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 22 lõike 1 punkti e kohast toetust 
antakse erametsaomanikele, 
omavalitsustele ja nende liitudele ning 
VKEdele investeeringuteks, millega 
suurendatakse metsanduse potentsiaali või 
mis on seotud metsasaaduste lisandväärtust 
suurendava töötlemise ja turustamisega. 
Assooride, Madeira, Kanaari saarte, 
määruse (EMÜ) nr 2019/93 tähenduses 
väiksemate Egeuse mere saarte ja 
Prantsuse ülemeredepartemangude 
territooriumidel võib toetust anda ka 
muudele kui väike- ja keskmise suurusega 
ettevõtetele.

1. Artikli 22 lõike 1 punkti e kohast toetust 
antakse avalik-õiguslikele ja 
erametsaomanikele, ning VKEdele 
investeeringuteks, millega suurendatakse 
metsanduse potentsiaali või mis on seotud 
metsasaaduste lisandväärtust suurendava 
töötlemise ja turustamisega. Assooride, 
Madeira, Kanaari saarte, määruse (EMÜ) 
nr 2019/93 tähenduses väiksemate Egeuse 
mere saarte ja Prantsuse 
ülemeredepartemangude territooriumidel 
võib toetust anda ka muudele kui väike- ja 
keskmise suurusega ettevõtetele.

Or. es

Selgitus

Väljapakutud muudatusettepanekud erinevate metsandusmeetmete kohta kajastavad metsade 
omandirežiimi tegelikkust, tunnustades nende toetuste saajatena mitte ainult omavalitsusi, 
vaid ka avaliku sektori asutusi.

Muudatusettepanek 1230
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 22 lõike 1 punkti e kohast toetust 
antakse erametsaomanikele, 
omavalitsustele ja nende liitudele ning 
VKEdele investeeringuteks, millega 
suurendatakse metsanduse potentsiaali või 
mis on seotud metsasaaduste lisandväärtust 

1. Artikli 22 lõike 1 punkti e kohast toetust 
antakse avalik-õiguslikele ja 
erametsaomanikele, ning VKEdele 
investeeringuteks, millega suurendatakse 
metsanduse potentsiaali või mis on seotud 
metsasaaduste lisandväärtust suurendava 
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suurendava töötlemise ja turustamisega. 
Assooride, Madeira, Kanaari saarte, 
määruse (EMÜ) nr 2019/93 tähenduses 
väiksemate Egeuse mere saarte ja 
Prantsuse ülemeredepartemangude 
territooriumidel võib toetust anda ka 
muudele kui väike- ja keskmise suurusega 
ettevõtetele.

töötlemise ja turustamisega. Assooride, 
Madeira, Kanaari saarte, määruse (EMÜ) 
nr 2019/93 tähenduses väiksemate Egeuse 
mere saarte ja Prantsuse 
ülemeredepartemangude territooriumidel 
võib toetust anda ka muudele kui väike- ja 
keskmise suurusega ettevõtetele.

Or. es

Muudatusettepanek 1231
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 22 lõike 1 punkti e kohast toetust 
antakse erametsaomanikele, 
omavalitsustele ja nende liitudele ning 
VKEdele investeeringuteks, millega 
suurendatakse metsanduse potentsiaali või 
mis on seotud metsasaaduste lisandväärtust 
suurendava töötlemise ja turustamisega. 
Assooride, Madeira, Kanaari saarte, 
määruse (EMÜ) nr 2019/93 tähenduses 
väiksemate Egeuse mere saarte ja 
Prantsuse ülemeredepartemangude 
territooriumidel võib toetust anda ka 
muudele kui väike- ja keskmise suurusega 
ettevõtetele.

1. Artikli 22 lõike 1 punkti e kohast toetust 
antakse avalik-õiguslikele ja 
erametsaomanikele, ning VKEdele 
investeeringuteks, millega suurendatakse 
metsanduse potentsiaali või mis on seotud 
metsasaaduste lisandväärtust suurendava 
töötlemise ja turustamisega. Assooride, 
Madeira, Kanaari saarte, määruse (EMÜ) 
nr 2019/93 tähenduses väiksemate Egeuse 
mere saarte ja Prantsuse 
ülemeredepartemangude territooriumidel 
võib toetust anda ka muudele kui väike- ja 
keskmise suurusega ettevõtetele.

Or. es

Selgitus

Tuleb laiendada mõistet „avalik-õiguslikud asutused”, mis hõlmavad nende toetuste 
saajatena ka muud tüüpi organeid peale omavalitsuste.

Muudatusettepanek 1232
Hynek Fajmon
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 22 lõike 1 punkti e kohast toetust 
antakse erametsaomanikele, 
omavalitsustele ja nende liitudele ning 
VKEdele investeeringuteks, millega 
suurendatakse metsanduse potentsiaali või 
mis on seotud metsasaaduste lisandväärtust 
suurendava töötlemise ja turustamisega. 
Assooride, Madeira, Kanaari saarte, 
määruse (EMÜ) nr 2019/93 tähenduses 
väiksemate Egeuse mere saarte ja 
Prantsuse ülemeredepartemangude 
territooriumidel võib toetust anda ka 
muudele kui väike- ja keskmise suurusega 
ettevõtetele.

1. Artikli 22 lõike 1 punkti e kohast toetust 
antakse erametsavaldajatele, 
omavalitsustele ja nende liitudele, 
kutseõppe eesmärgil loodud avaliku 
sektori asutustele ning VKEdele 
investeeringuteks, millega suurendatakse 
metsanduse potentsiaali või mis on seotud 
metsasaaduste lisandväärtust suurendava 
töötlemise ja turustamisega. Assooride, 
Madeira, Kanaari saarte, määruse (EMÜ) 
nr 2019/93 tähenduses väiksemate Egeuse 
mere saarte ja Prantsuse 
ülemeredepartemangude territooriumidel 
võib toetust anda ka muudele kui väike- ja 
keskmise suurusega ettevõtetele.

Or. en

Muudatusettepanek 1233
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 22 lõike 1 punkti e kohast toetust 
antakse erametsaomanikele, 
omavalitsustele ja nende liitudele ning 
VKEdele investeeringuteks, millega 
suurendatakse metsanduse potentsiaali või 
mis on seotud metsasaaduste lisandväärtust 
suurendava töötlemise ja turustamisega. 
Assooride, Madeira, Kanaari saarte, 
määruse (EMÜ) nr 2019/93 tähenduses 
väiksemate Egeuse mere saarte ja 
Prantsuse ülemeredepartemangude 
territooriumidel võib toetust anda ka 
muudele kui väike- ja keskmise suurusega 
ettevõtetele.

1. Artikli 22 lõike 1 punkti e kohast toetust 
antakse erametsaomanikele, 
omavalitsustele ja nende liitudele, 
metsandustöötajatele ja nende liitudele
ning VKEdele investeeringuteks, millega 
suurendatakse metsanduse potentsiaali või 
mis on seotud metsasaaduste lisandväärtust 
suurendava töötlemise ja turustamisega. 
Assooride, Madeira, Kanaari saarte, 
määruse (EMÜ) nr 2019/93 tähenduses 
väiksemate Egeuse mere saarte ja 
Prantsuse ülemeredepartemangude 
territooriumidel võib toetust anda ka 
muudele kui väike- ja keskmise suurusega 
ettevõtetele.
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Or. en

Muudatusettepanek 1234
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 22 lõike 1 punkti e kohast toetust 
antakse erametsaomanikele, 
omavalitsustele ja nende liitudele ning 
VKEdele investeeringuteks, millega 
suurendatakse metsanduse potentsiaali või 
mis on seotud metsasaaduste lisandväärtust 
suurendava töötlemise ja turustamisega. 
Assooride, Madeira, Kanaari saarte, 
määruse (EMÜ) nr 2019/93 tähenduses 
väiksemate Egeuse mere saarte ja 
Prantsuse ülemeredepartemangude 
territooriumidel võib toetust anda ka 
muudele kui väike- ja keskmise suurusega 
ettevõtetele.

1. Artikli 22 lõike 1 punkti e kohast toetust 
antakse erametsaomanikele, muudele 
metsavaldajatele, omavalitsustele ja nende 
liitudele ning VKEdele investeeringuteks, 
millega suurendatakse metsanduse 
potentsiaali või mis on seotud 
metsasaaduste lisandväärtust suurendava 
töötlemise ja turustamisega. Assooride, 
Madeira, Kanaari saarte, määruse (EMÜ) 
nr 2019/93 tähenduses väiksemate Egeuse 
mere saarte ja Prantsuse 
ülemeredepartemangude territooriumidel 
võib toetust anda ka muudele kui väike- ja 
keskmise suurusega ettevõtetele.

Or. en

Muudatusettepanek 1235
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 22 lõike 1 punkti e kohast toetust 
antakse erametsaomanikele, 
omavalitsustele ja nende liitudele ning 
VKEdele investeeringuteks, millega 
suurendatakse metsanduse potentsiaali
või mis on seotud metsasaaduste 
lisandväärtust suurendava töötlemise ja 
turustamisega. Assooride, Madeira, 
Kanaari saarte, määruse (EMÜ) nr 2019/93 

1. Artikli 22 lõike 1 punkti e kohast toetust 
antakse erametsaomanikele, 
omavalitsustele ja nende liitudele ning 
VKEdele investeeringuteks
keskkonnasäästlikesse 
metsandustehnoloogiatesse või 
investeeringuteks, mis on seotud 
metsasaaduste lisandväärtust suurendava 
töötlemise ja turustamisega. Assooride, 
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tähenduses väiksemate Egeuse mere saarte 
ja Prantsuse ülemeredepartemangude 
territooriumidel võib toetust anda ka 
muudele kui väike- ja keskmise suurusega 
ettevõtetele.

Madeira, Kanaari saarte, määruse (EMÜ) 
nr 2019/93 tähenduses väiksemate Egeuse 
mere saarte ja Prantsuse 
ülemeredepartemangude territooriumidel 
võib toetust anda ka muudele kui väike- ja 
keskmise suurusega ettevõtetele.

Or. en

Muudatusettepanek 1236
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 22 lõike 1 punkti e kohast toetust 
antakse erametsaomanikele, 
omavalitsustele ja nende liitudele ning 
VKEdele investeeringuteks, millega 
suurendatakse metsanduse potentsiaali või 
mis on seotud metsasaaduste lisandväärtust 
suurendava töötlemise ja turustamisega. 
Assooride, Madeira, Kanaari saarte, 
määruse (EMÜ) nr 2019/93 tähenduses 
väiksemate Egeuse mere saarte ja 
Prantsuse ülemeredepartemangude 
territooriumidel võib toetust anda ka 
muudele kui väike- ja keskmise suurusega 
ettevõtetele.

1. Artikli 22 lõike 1 punkti e kohast toetust 
antakse eranditult erametsaomanikele, 
omavalitsustele ja nende liitudele ning 
VKEdele investeeringuteks, millega 
suurendatakse metsanduse potentsiaali või 
mis on seotud metsasaaduste lisandväärtust 
suurendava töötlemise ja turustamisega. 
Assooride, Madeira, Kanaari saarte, 
määruse (EMÜ) nr 2019/93 tähenduses 
väiksemate Egeuse mere saarte ja 
Prantsuse ülemeredepartemangude 
territooriumidel võib toetust anda ka 
muudele kui väike- ja keskmise suurusega 
ettevõtetele.

Or. de

Muudatusettepanek 1237
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Investeeringud metsade majandusliku
väärtuse parandamisse tuleb teha 

2. Investeeringud metsade 
keskkonnaväärtuse parandamisse tuleb 
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metsandusettevõtte tasandil ja need võivad 
sisaldada investeeringuid mulda ja 
maavarasid säästvasse metsatehnikasse ja 
töövõtetesse.

teha metsandusettevõtte tasandil ja need 
võivad sisaldada investeeringuid suure 
keskkonnaväärtusega, mulda ja 
maavarasid säästvasse metsatehnikasse ja 
töövõtetesse.

Or. en

Muudatusettepanek 1238
Csaba Sándor Tabajdi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Investeeringud metsade majandusliku 
väärtuse parandamisse tuleb teha 
metsandusettevõtte tasandil ja need võivad 
sisaldada investeeringuid mulda ja 
maavarasid säästvasse metsatehnikasse ja 
töövõtetesse.

2. Investeeringud metsade majandusliku 
väärtuse parandamisse tuleb teha 
metsandusettevõtte tasandil ja need võivad 
sisaldada investeeringuid kaitsevarustuse 
ja tööriiete hankimisse ning mulda ja 
maavarasid säästvasse metsatehnikasse ja 
töövõtetesse.

Or. en

Muudatusettepanek 1239
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Investeeringud metsade majandusliku 
väärtuse parandamisse tuleb teha 
metsandusettevõtte tasandil ja need võivad 
sisaldada investeeringuid mulda ja 
maavarasid säästvasse metsatehnikasse ja 
töövõtetesse.

2. Kõik investeeringud metsade 
majandusliku väärtuse, nagu ka nende 
tootlikkuse parandamisse on abikõlblikud, 
need tuleb teha metsandusettevõtte tasandil 
ja need võivad muu hulgas sisaldada 
investeeringuid mulda ja maavarasid 
säästvasse metsatehnikasse ja töövõtetesse.

Or. pt
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Muudatusettepanek 1240
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Investeeringud, mis on seotud puidu 
kasutamisega tooraine või energiaallikana, 
peavad piirduma tööstusliku töötlemise
eelsete tööprotsessidega.

3. Investeeringud, mis on seotud puidu 
kasutamisega tooraine või energiaallikana, 
mõjutavad kõiki tööprotsesse, mis on 
seotud puitkütuse potentsiaali 
parandamise ning puidu töötlemise ja 
turustamisega.

Or. fr

Muudatusettepanek 1241
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Toetuse suhtes kehtivad I lisas 
sätestatud ülemmäärad.

4. Toetuse suhtes kehtivad ülemmäärad: 
60% vähem arenenud piirkondade puhul 
ja 40% ülejäänud piirkondade puhul.

Or. pt

Muudatusettepanek 1242
Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Investeeringute puhul uutesse 
metsandustehnoloogiatesse ning 
metsasaaduste töötlemisse ja turustamisse 
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sõltub toetus täpsustatud 
ennetuseesmärkidega 
metsamajandamiskava või samaväärse 
dokumendi esitamisest, kaasa arvatud 
bioloogilise mitmekesisuse kaitse 
meetmed, et saavutada metsandusest 
sõltuvate või sellest mõjutatud liikide ja 
elupaikade kaitsestaatuse mõõdetav 
paranemine kooskõlas ELi bioloogilise 
mitmekesisuse strateegiaga.

Or. en

Muudatusettepanek 1243
Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Metsameetmete toetamine peaks 
põhinema heade metsamajandamistavade 
standardil.

Or. en

Muudatusettepanek 1244
Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 4 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 c. Kogu toetus bioenergia kasutamiseks 
ja tootmiseks peaks põhinema 
jätkusuutlikkuse kriteeriumidel.

Or. en
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Muudatusettepanek 1245
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. es

Selgitus

Oleme seisukohal, et see meede ei vasta tootmispakkumise toetamise vajadustele ega 
komisjoni ettepaneku enda eesmärkidele. Arvestades selle küsimuse olulisust, peaks see 
meede sisalduma ühises turukorralduses, kui on olemas piisavad eelarvevahendid. Praegune 
lähenemisviis on soodne väiketootjatele, aga võib mõjuda väga negatiivselt juba algatatud 
koondumisprotsessidele või suureulatuslikele äristrateegiatele, soosides nii pakkumise 
killustumist.

Muudatusettepanek 1246
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootjarühmade loomine Tootjaorganisatsioonide ja -rühmade
loomine

Or. fr

Muudatusettepanek 1247
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva meetme kohast toetust 1. Käesoleva meetme kohast toetust 
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antakse eesmärgiga hõlbustada 
tootjarühmade loomist põllumajandus- ja 
metsandussektoris selleks, et:

antakse eesmärgiga hõlbustada määruse 
(EL) nr [...] [ÜTK määrus] artikli 106 
kohaselt tunnustatud 
tootjaorganisatsioonide loomist
põllumajandussektoris ja tootjarühmade 
loomist metsandussektoris eelkõige selleks, 
et:

Or. fr

Muudatusettepanek 1248
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva meetme kohast toetust 
antakse eesmärgiga hõlbustada 
tootjarühmade loomist põllumajandus- ja 
metsandussektoris selleks, et:

1. Käesoleva meetme kohast toetust 
antakse eesmärgiga hõlbustada määruse 
(EL) nr ... (ühise turukorralduse kohta) 
artikli 106 kohaste 
tootjaorganisatsioonide loomist 
põllumajandus- ja metsandussektoris 
selleks, et:

Or. fr

Muudatusettepanek 1249
Elisabeth Jeggle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva meetme kohast toetust 
antakse eesmärgiga hõlbustada 
tootjarühmade loomist põllumajandus- ja 
metsandussektoris selleks, et:

1. Käesoleva meetme kohast toetust 
antakse eesmärgiga hõlbustada ühtse ühise 
turukorralduse määrusele (EL) nr [...] 
vastavate tootjaorganisatsioonide ja 
tootjarühmade loomist põllumajandus- ja 
metsandussektoris selleks, et:

Or. de



PE494.479v01-00 98/174 AM\909513ET.doc

ET

Muudatusettepanek 1250
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva meetme kohast toetust 
antakse eesmärgiga hõlbustada 
tootjarühmade loomist põllumajandus- ja 
metsandussektoris selleks, et:

1. Käesoleva meetme kohast toetust 
antakse eesmärgiga hõlbustada 
tootjarühmade loomist ja juba 
olemasolevate tootjaorganisatsioonide 
suuruse kohandamist liitumise või 
laienemise teel põllumajandus- ja 
metsandussektoris selleks, et:

Or. pt

Muudatusettepanek 1251
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva meetme kohast toetust 
antakse eesmärgiga hõlbustada 
tootjarühmade loomist põllumajandus- ja 
metsandussektoris selleks, et:

1. Käesoleva meetme kohast toetust 
antakse eesmärgiga hõlbustada 
tootjaorganisatsioonide loomist või nende 
suuruse ja ulatuse suurendamist
põllumajandus- ja metsandussektoris 
selleks, et:

Or. pt

Muudatusettepanek 1252
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Albert Deß, Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva meetme kohast toetust 
antakse eesmärgiga hõlbustada 
tootjarühmade loomist põllumajandus- ja 
metsandussektoris selleks, et:

1. Käesoleva meetme kohast toetust 
antakse eesmärgiga hõlbustada 
tootjarühmade loomist ja arendamist 
põllumajandus- ja metsandussektoris 
selleks, et:

Or. de

Muudatusettepanek 1253
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva meetme kohast toetust 
antakse eesmärgiga hõlbustada 
tootjarühmade loomist põllumajandus- ja 
metsandussektoris selleks, et:

1. Käesoleva meetme kohast toetust 
antakse eesmärgiga hõlbustada 
tootjarühmade loomist ja liitumist
põllumajandus- ja metsandussektoris 
selleks, et:

Or. es

Muudatusettepanek 1254
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kohandada kõnealustesse rühmadesse
kuuluvate tootjate toodangut ja 
tootmisprotsessi turunõuetele;

(a) kohandada kõnealustesse 
organisatsioonidesse kuuluvate tootjate 
toodangut ja tootmisprotsessi turunõuetele;

Or. en
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Muudatusettepanek 1255
Alyn Smith
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) tagada organisatsiooni kuuluvatele 
tootjatele õiglased hinnad, tugevdades 
nende läbirääkimispositsiooni 
toiduahelas;

Or. en

Muudatusettepanek 1256
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kaupa ühiselt turustada, sealhulgas 
kaupa müügiks ette valmistada, müüki 
tsentraliseerida ja hulgiostjaid varustada;

(b) kaupa ühiselt turustada ja seda 
edendada, sealhulgas kaupa müügiks ette 
valmistada, müüki tsentraliseerida ja 
hulgiostjaid varustada;

Or. ro

Muudatusettepanek 1257
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) rajada infrastruktuurid ja logistika 
biomassi kasutamiseks keskkonda ja 
majandust säästval viisil, eelkõige 
põllumajandusjäätmete, -jääkide, 
lignotselluloosi ja toiduks mittekasutatava 
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tselluloosmaterjali tehniliseks 
kasutuselevõtuks;

Or. en

Selgitus

Olemasolevate biomassiressursside tõhusaks kasutamiseks on vaja uusi seadmeid ja 
infrastruktuuri.

Muudatusettepanek 1258
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) rajada ja optimeerida 
infrastruktuurid ja logistikavõimekus 
biomassi kasutuselevõtuks keskkonda ja 
majandust säästval viisil, eelkõige 
põllumajandusjäätmete, -jääkide, 
lignotselluloosi ja toiduks mittekasutatava 
tselluloosmaterjali tehniliseks 
kasutuselevõtuks;

Or. en

Selgitus

Olemasolevate biomassiressursside tõhusaks kasutamiseks on vaja uusi seadmeid ja 
infrastruktuuri. Investeeringud infrastruktuuride ja logistikavõimekuse rajamisse ja 
optimeerimisse on väga olulised, tagamaks, et kogu biomass (kaasa arvatud põllumajandusel, 
metsandusel ja jäätmetel põhinevad toormaterjalid) on võimalik keskkonda ja majandust 
säästval viisil kasutusele võtta, ja et seda tegelikult kasutatakse.

Muudatusettepanek 1259
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1 – punkt c a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) kohandada suurust liikmete arvu või 
teistes väärtusahelates turustatud 
toodangu väärtuse suurendamise kaudu;

Or. pt

Muudatusettepanek 1260
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c b) võita ulatuse osas ühinemise, 
liitumise või kaubanduskokkulepete 
kaudu, mis edendavad tegevuse 
koostoimet ja täiendavust 
tootjaorganisatsioonide vahel või 
vertikaalse integratsiooni kaudu;

Or. pt

Muudatusettepanek 1261
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) edendada tootjarühmade muid tegevusi
nagu äri- ja turustusoskuste arendamine 
ning uuendusprotsesside korraldamine ja 
lihtsustamine.

(d) edendada tootjaorganisatsioonide muid 
tegevusi nagu äri- ja turustusoskuste 
arendamine ning uuendusprotsesside 
korraldamine ja lihtsustamine.

Or. pt
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Muudatusettepanek 1262
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) edendada tootjarühmade muid tegevusi 
nagu äri- ja turustusoskuste arendamine 
ning uuendusprotsesside korraldamine ja 
lihtsustamine.

(d) edendada tootjaorganisatsioonide muid 
tegevusi nagu äri- ja turustusoskuste 
arendamine ning uuendusprotsesside 
korraldamine ja lihtsustamine.

Or. pt

Muudatusettepanek 1263
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) edendada tootjarühmade muid tegevusi 
nagu äri- ja turustusoskuste arendamine 
ning uuendusprotsesside korraldamine ja 
lihtsustamine.

(d) edendada tootjarühmade muid tegevusi 
nagu äri-, ladustamis- ja
turustuspotentsiaali arendamine ning 
uuendusprotsesside korraldamine ja 
lihtsustamine.

Or. ro

Muudatusettepanek 1264
Giovanni La Via

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) edendada tootjarühmade muid tegevusi 
nagu äri- ja turustusoskuste arendamine 
ning uuendusprotsesside korraldamine ja 
lihtsustamine.

(d) edendada tootjarühmade muid tegevusi 
nagu äri- ja turustusoskuste arendamine või
uuendusprotsesside rakendamise 
korraldamine ja lihtsustamine.
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Or. it

Muudatusettepanek 1265
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) luua tootjaühendusi ja -rühmitusi 
ja/või geograafiliste tähiste ja 
päritolunimetuste või kvaliteedimärgiste 
kooskõlas ühenduse õigusega kasutamise 
järelevalve eest vastutavaid tootjarühmi 
või -ühendusi ning tunnustatud 
tootmisharudevahelisi organisatsioone.

Or. es

Muudatusettepanek 1266
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) võita asjaomase turu suuruse osas 
liikmete arvu või turustatud toodangu 
väärtuse suurendamise kaudu selle turu 
maksimaalse piirmäärani;

Or. pt

Muudatusettepanek 1267
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1 – punkt d b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d b) võita ulatuse osas ühinemise, 
liitumise või kaubanduskokkulepete 
kaudu, mis edendavad tegevuse 
koostoimet ja täiendavust 
tootjaorganisatsioonide vahel või 
vertikaalse integratsiooni kaudu.

Or. pt

Muudatusettepanek 1268
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Punkti 1 b kohast toetust ei tohi anda, 
kui sellega tekitatakse konkurentsi 
rikkumist ettevõtjate kasuks, kes võivad 
aidata kaasa nimetatud eesmärkide 
saavutamisele.

Or. fr

Muudatusettepanek 1269
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetust võib anda tootjarühmadele, keda 
liikmesriigi pädev asutus on tunnustanud 
esitatud äriplaani alusel. Toetust võib anda 
üksnes tootjarühmadele, kes kuuluvad 
VKEde määratluse alla.

Toetust võib anda tootjarühmadele, keda 
liikmesriigi pädev asutus on [ühise 
turukorralduse] määruse artikli 106 
alusel tunnustanud esitatud äriplaani 
alusel.

Or. it
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Muudatusettepanek 1270
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetust võib anda tootjarühmadele, keda 
liikmesriigi pädev asutus on tunnustanud 
esitatud äriplaani alusel. Toetust võib anda 
üksnes tootjarühmadele, kes kuuluvad 
VKEde määratluse alla.

Toetust võib anda 
tootjaorganisatsioonidele, keda 
liikmesriigi pädev asutus on tunnustanud 
esitatud äriplaani alusel.

Or. pt

Muudatusettepanek 1271
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetust võib anda tootjarühmadele, keda 
liikmesriigi pädev asutus on tunnustanud
esitatud äriplaani alusel. Toetust võib anda 
üksnes tootjarühmadele, kes kuuluvad 
VKEde määratluse alla.

Toetust antakse tootjaorganisatsioonidele,
keda liikmesriigi pädev asutus ametlikult 
tunnustab vastavalt määruse [ÜTK 
määrus] artiklile 106 ja esitatud äriplaani 
alusel. Toetust võib anda üksnes 
tootjaorganisatsioonidele, kes kuuluvad
VKEde määratluse alla.

Or. pt

Muudatusettepanek 1272
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 2 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetust võib anda tootjarühmadele, keda 
liikmesriigi pädev asutus on tunnustanud 
esitatud äriplaani alusel. Toetust võib anda 
üksnes tootjarühmadele, kes kuuluvad 
VKEde määratluse alla.

Toetust võib anda tootjarühmadele, keda 
liikmesriigi pädev asutus on tunnustanud 
esitatud äriplaani või rakenduskava alusel.

Or. es

Muudatusettepanek 1273
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetust võib anda tootjarühmadele, keda 
liikmesriigi pädev asutus on tunnustanud 
esitatud äriplaani alusel. Toetust võib anda 
üksnes tootjarühmadele, kes kuuluvad 
VKEde määratluse alla.

Toetust võib anda tootjarühmadele, keda 
liikmesriigi pädev asutus on tunnustanud 
esitatud äriplaani alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 1274
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetust võib anda tootjarühmadele, keda 
liikmesriigi pädev asutus on tunnustanud 
esitatud äriplaani alusel. Toetust võib anda 
üksnes tootjarühmadele, kes kuuluvad 
VKEde määratluse alla.

Toetust võib anda tootjarühmadele, keda 
liikmesriigi pädev asutus on tunnustanud 
esitatud äriplaani alusel. Toetust võib anda 
üksnes tootjarühmadele, kelle aastane 
käive ei ületa 50 miljonit eurot.

Or. en
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Selgitus

Pidades silmas käesoleva artikli kohaselt toetust saavate üksuste eripära, teeme ettepaneku 
loobuda VKEde määratlusele vastavuse nõudest, mis viitab aastase käibe ja tööhõive mahule.
Toetusele juurdepääsu piirav kriteerium peaks puudutama ainult käivet ja mitte tööhõive 
taset. Seetõttu teeme ettepaneku jätta VKEde määratlus kõrvale ja piirata 
põllumajandusrühmade toetus aastasele käibele piiri kehtestamisega, jättes välja töötajate 
arvu.

Muudatusettepanek 1275
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetust võib anda tootjarühmadele, keda 
liikmesriigi pädev asutus on tunnustanud 
esitatud äriplaani alusel. Toetust võib anda 
üksnes tootjarühmadele, kes kuuluvad 
VKEde määratluse alla.

Toetust võib anda tootjarühmadele, keda 
liikmesriigi pädev asutus on tunnustanud 
esitatud äriplaani alusel. Alla 1 000 000 
euro suuruse käibega tootjarühmade 
puhul liikmesriikides, kes ühinesid liiduga 
enne 2004. aastat, antakse abi ainult 
maaelu arengu programmidele, mis 
sisaldavad temaatilist lühikese tarneahela 
allprogrammi vastavalt käesoleva 
määruse artikli 8 lõike 1 punktile d.

Or. es

Selgitus

Es necesario que esta medida sea un instrumento real de concentración de la oferta y 
suponga una fortaleza para el sector productor. En consecuencia resulta imprescindible que 
se contemplen ayudas tanto para la constitución como para la fusión de agrupaciones, y que 
se elimine la limitación a PYME. Finalmente, para las agrupaciones de productores con 
facturación de hasta 1 millón de euros la ayuda se limitará a los nuevos Estados miembros 
que se adhirieron a la UE el 1 de mayo de 2004 o con posterioridad, y para el resto de 
Estados miembros (UE-15) estará limitada al subprograma temático de cadenas de 
distribución cortas.

Muudatusettepanek 1276
Alyn Smith
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetust võib anda tootjarühmadele, keda 
liikmesriigi pädev asutus on tunnustanud 
esitatud äriplaani alusel. Toetust võib anda 
üksnes tootjarühmadele, kes kuuluvad 
VKEde määratluse alla.

Toetust võib anda tootjarühmadele, keda 
liikmesriigi pädev asutus on tunnustanud 
esitatud äriplaani alusel. Toetust võib anda 
üksnes tootjarühmadele, kes kuuluvad 
mikro-/väikeettevõtjate määratluse alla.

Or. en

Muudatusettepanek 1277
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetust võib anda tootjarühmadele, keda 
liikmesriigi pädev asutus on tunnustanud
esitatud äriplaani alusel. Toetust võib anda 
üksnes tootjarühmadele, kes kuuluvad 
VKEde määratluse alla.

Toetust võib anda tootjarühmadele, keda 
liikmesriigi pädev asutus on tunnustanud 
esitatud äriplaani alusel. Toetust võib anda 
üksnes tootjarühmadele, kes kuuluvad 
VKEde määratluse alla või kes on 
liikmesriigi õiguse alusel nendega 
võrdväärsed.

Or. ro

Muudatusettepanek 1278
Alyn Smith
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetus suunatakse sellistele 
tootjaorganisatsioonidele, kus liikmed 
kontrollivad poliitikat häälteenamuse või 
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juhatuse liikmete enamuse kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 1279
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid peavad kontrollima, et viie
aasta möödumisel tootjarühma 
tunnustamisest on äriplaani eesmärgid on 
saavutatud.

Liikmesriigid peavad kontrollima, et 
kümne aasta möödumisel tootjarühma 
tunnustamisest on äriplaani eesmärgid on 
saavutatud.

Or. it

Muudatusettepanek 1280
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid peavad kontrollima, et viie 
aasta möödumisel tootjarühma 
tunnustamisest on äriplaani eesmärgid on 
saavutatud.

Liikmesriigid peavad kontrollima, et viie 
aasta möödumisel käesolevas artiklis ette 
nähtud toetuse andmisest on äriplaani 
eesmärgid on saavutatud.

Or. pt

Muudatusettepanek 1281
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 2 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid peavad kontrollima, et viie 
aasta möödumisel tootjarühma 
tunnustamisest on äriplaani eesmärgid on 
saavutatud.

Liikmesriigid peavad kontrollima, et viie 
aasta möödumisel käesolevas artiklis ette 
nähtud toetuse andmisest on äriplaani 
eesmärgid on saavutatud. Pärast esimese 
aasta möödumist antakse iga-aastast 
toetust eelneva aasta eesmärkide täitmise 
lihtsate koguseliste näitajate kontrollimise 
põhjal.

Or. pt

Muudatusettepanek 1282
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 2 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pärast viieaastast tegutsemisperioodi tuleb 
tootjarühmi tunnustada 
tootjaorganisatsioonidena vastavalt ühise 
turukorralduse määruse (EÜ) ... 
artiklile 106.

Or. es

Muudatusettepanek 1283
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetust makstakse kindlasummalise 
toetusena iga-aastaste osadena esimese viie 
aasta jooksul alates kuupäevast, mil 
tootjarühma äriplaani alusel tunnustati. 
Toetus arvutatakse tootjarühma turustatud 
aastatoodangu alusel. Liikmesriigid 

Toetust antakse kindlasummalise toetusena 
iga-aastaste osamaksete teel esimese viie 
aasta jooksul alates käesolevas artiklis ette 
nähtud toetuse andmise kuupäevast. 
Toetus arvutatakse tootjarühma turustatud 
aastatoodangu väärtuse alusel. 
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maksavad viimase osa välja alles pärast 
seda, kui on kontrollitud, kas äriplaan on 
nõuetekohaselt rakendatud.

Liikmesriigid maksavad viimase osa välja 
alles pärast seda, kui on kontrollitud, kas 
äriplaan on nõuetekohaselt rakendatud.

Or. pt

Muudatusettepanek 1284
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetust makstakse kindlasummalise 
toetusena iga-aastaste osadena esimese viie
aasta jooksul alates kuupäevast, mil 
tootjarühma äriplaani alusel tunnustati. 
Toetus arvutatakse tootjarühma turustatud 
aastatoodangu alusel. Liikmesriigid 
maksavad viimase osa välja alles pärast 
seda, kui on kontrollitud, kas äriplaan on 
nõuetekohaselt rakendatud.

Toetust antakse kindlasummalise toetusena 
iga-aastaste osamaksete teel esimese 
kümne aasta jooksul alates käesolevas 
artiklis ette nähtud toetuse andmise
kuupäevast. Toetus arvutatakse 
tootjarühma turustatud aastatoodangu 
väärtuse alusel. Liikmesriigid maksavad 
viimase osa välja alles pärast seda, kui on 
kontrollitud, kas äriplaan on 
nõuetekohaselt rakendatud.

Or. pt

Muudatusettepanek 1285
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimesel aastal võivad liikmesriigid 
maksta tootjarühmadele toetust, mille 
arvutamisel on aluseks võetud tootjarühma 
liikmete poolt rühmaga liitumisele 
eelnenud kolme aasta jooksul turustatud 
toodangu keskmine. Metsandussektori 
tootjarühmade puhul arvutatakse toetus 
tootjarühma liikmete poolt tunnustamisele 
eelnenud viimase viie aasta jooksul 

Esimesel aastal võivad liikmesriigid 
maksta tootjaorganisatsioonidele toetust, 
mille arvutamisel on aluseks võetud 
tootjarühma liikmete poolt 
organisatsiooniga liitumisele eelnenud 
kolme aasta jooksul turustatud toodangu 
keskmine. Metsandussektori tootjarühmade 
puhul arvutatakse toetus tootjarühma 
liikmete poolt tunnustamisele eelnenud 
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turustatud toodangu keskmise alusel, jättes 
välja kõige kõrgema ja kõige madalama 
näitaja.

viimase viie aasta jooksul turustatud 
toodangu keskmise alusel, jättes välja 
kõige kõrgema ja kõige madalama näitaja.

Or. pt

Muudatusettepanek 1286
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimesel aastal võivad liikmesriigid 
maksta tootjarühmadele toetust, mille 
arvutamisel on aluseks võetud tootjarühma 
liikmete poolt rühmaga liitumisele 
eelnenud kolme aasta jooksul turustatud 
toodangu keskmine. Metsandussektori 
tootjarühmade puhul arvutatakse toetus 
tootjarühma liikmete poolt tunnustamisele 
eelnenud viimase viie aasta jooksul 
turustatud toodangu keskmise alusel, jättes 
välja kõige kõrgema ja kõige madalama 
näitaja.

Esimesel aastal võivad liikmesriigid 
maksta tootjaorganisatsioonidele toetust, 
mille arvutamisel on aluseks võetud 
tootjarühma liikmete poolt 
organisatsiooniga liitumisele eelnenud 
kolme aasta jooksul turustatud toodangu 
keskmine. Metsandussektori tootjarühmade 
puhul arvutatakse toetus tootjarühma 
liikmete poolt tunnustamisele eelnenud 
viimase viie aasta jooksul turustatud 
toodangu keskmise alusel, jättes välja 
kõige kõrgema ja kõige madalama näitaja.

Or. pt

Muudatusettepanek 1287
Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Metsandussektori tootjarühmade 
puhul sõltub toetus täpsustatud 
ennetuseesmärkidega 
metsamajandamiskava või samaväärse 
dokumendi esitamisest, kaasa arvatud 
bioloogilise mitmekesisuse kaitse 
meetmed, et saavutada metsandusest 
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sõltuvate või sellest mõjutatud liikide ja 
elupaikade kaitsestaatuse mõõdetav 
paranemine kooskõlas ELi bioloogilise 
mitmekesisuse strateegiaga.
Metsameetmete toetamine peaks 
põhinema heade metsamajandamistavade 
standardil.

Or. en

Muudatusettepanek 1288
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Pärast kümneaastast tegutsemist peab 
tootjaorganisatsioon täitma määruse (EL) 
nr (ÜTK/2012) artikli 106 alusel 
tunnustamise nõudeid.

Or. pt

Muudatusettepanek 1289
Alyn Smith
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid peavad kõikjal oma 
territooriumidel andma käesoleva meetme 
kohast toetust kooskõlas oma riiklike, 
piirkondlike ja kohalike eravajaduste ja 
prioriteetidega. Käesoleva meetme 
lisamine maaelu arengu programmi on 
kohustuslik.

1. Liikmesriigid peavad kõikjal oma 
territooriumidel andma käesoleva meetme 
kohast toetust kooskõlas oma riiklike, 
piirkondlike ja kohalike eravajaduste ja 
prioriteetidega. Käesoleva meetme 
lisamine maaelu arengu programmi on 
kohustuslik. Kõnealused meetmed 
hõlmavad toetust külvikordadele, 
valgurikaste taimede lisamisele 
külvikordadesse, mitmeaastaste taimede 
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kasvatamise parandamisele ning 
bioloogiliste kahjurikontrolli meetodite 
kasutamisele kahjurite arvu vähendamise 
vahendina, näiteks looduslike
taimetugevdajate ja looduslike vaenlaste 
kasutamine;

Or. en

Muudatusettepanek 1290
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid peavad kõikjal oma 
territooriumidel andma käesoleva meetme 
kohast toetust kooskõlas oma riiklike, 
piirkondlike ja kohalike eravajaduste ja 
prioriteetidega. Käesoleva meetme 
lisamine maaelu arengu programmi on 
kohustuslik.

1. Liikmesriigid peavad kõikjal oma 
territooriumidel andma käesoleva meetme 
kohast toetust kooskõlas oma riiklike, 
piirkondlike ja kohalike eravajaduste ja 
prioriteetidega. Käesoleva meetme 
lisamine maaelu arengu programmi on 
kohustuslik. Nimetatud toimingutega võib 
tasuda ka põllumajandustavade 
säilitamise ja vahetamise eest sellises 
ulatuses, mil määral need avaldavad 
positiivset mõju keskkonnale ja kliimale.

Or. fr

Muudatusettepanek 1291
Elisabeth Jeggle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid peavad kõikjal oma 
territooriumidel andma käesoleva meetme 
kohast toetust kooskõlas oma riiklike, 
piirkondlike ja kohalike eravajaduste ja 
prioriteetidega. Käesoleva meetme 

1. Liikmesriigid peavad kõikjal oma 
territooriumidel andma käesoleva meetme 
kohast mittediskrimineerivat toetust 
kõikidele tootmisliikidele kooskõlas oma 
riiklike, piirkondlike ja kohalike 
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lisamine maaelu arengu programmi on 
kohustuslik.

eravajaduste ja prioriteetidega. Käesoleva 
meetme lisamine maaelu arengu 
programmi on kohustuslik.

Or. de

Muudatusettepanek 1292
Alyn Smith
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimameetme kohast toetust makstakse 
põllumajandustootjatele, 
põllumajandustootjate rühmadele või 
põllumajandustootjate ja muudele 
maavaldajate rühmadele, kes teevad 
vabatahtlikult toiminguid, mis sisaldavad 
ühte või enamat põllumajanduse 
keskkonna- ja kliimakohustust 
põllumajandusmaal. Põllumajanduse 
keskkonna- ja kliimatoetust võib anda ka 
muudele maavaldajatele või muudele 
maavaldajate rühmadele, kui see on 
keskkonnaeesmärkide saavutamise 
seisukohast põhjendatud.

2. Põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimameetme kohast toetust makstakse 
põllumajandustootjatele, 
põllumajandustootjate rühmadele või 
põllumajandustootjate ja muudele 
maavaldajate rühmadele, kes võtavad 
kasutusele põllumajandustavad ja 
keskkonnajuhtimisvahendid, mis
lahendavad põllumajanduse 
keskkonnaprobleeme integreeritud viisil.
Esmatähtsale kohale seatakse üleminek 
mahepõllumajandusele ja arenenud 
säästvatele põllumajandustootmise 
süsteemidele. Põllumajanduse 
keskkonnaprogrammid peaksid 
keskenduma mullaharimise, 
veemajanduse, bioloogilise 
mitmekesisuse, toitainete ringlussevõtu ja 
ökosüsteemide säilitamise parima tava 
näidetele (eelkäija põhimõte), seadma 
esikohale nendesse tehnoloogiatesse 
investeerimise ja püüdma levitada 
parimaid tavasid kogu programmi 
territooriumil.
Kliimaeesmärgina tuleks suurendada 
kogu põllumajandusettevõtte või -süsteemi 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise tulemuslikkust.
Põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimatoetust võib anda ka muudele 
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maavaldajatele või muudele maavaldajate 
rühmadele, kui see on 
keskkonnaeesmärkide saavutamise 
seisukohast põhjendatud. Liikmesriigid 
peaksid eelistama olemasolevaid 
põllumajanduse keskkonnameetmeid, mis 
on osutunud keskkonnahoidlikkuse 
mõttes kõige tulemuslikumaks.

Or. en

Muudatusettepanek 1293
Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimameetme kohast toetust makstakse 
põllumajandustootjatele,
põllumajandustootjate rühmadele või 
põllumajandustootjate ja muudele 
maavaldajate rühmadele, kes teevad 
vabatahtlikult toiminguid, mis sisaldavad 
ühte või enamat põllumajanduse 
keskkonna- ja kliimakohustust 
põllumajandusmaal. Põllumajanduse 
keskkonna- ja kliimatoetust võib anda ka 
muudele maavaldajatele või muudele 
maavaldajate rühmadele, kui see on 
keskkonnaeesmärkide saavutamise 
seisukohast põhjendatud.

2. Põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimameetme kohast toetust makstakse 
põllumajandustootjatele ja
põllumajandustootjate rühmadele, kes 
teevad vabatahtlikult toiminguid, mis 
sisaldavad ühte või enamat põllumajanduse 
keskkonna- ja kliimakohustust 
põllumajandusmaal.

Or. en

Muudatusettepanek 1294
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimameetme kohast toetust makstakse 
põllumajandustootjatele, 
põllumajandustootjate rühmadele või 
põllumajandustootjate ja muudele 
maavaldajate rühmadele, kes teevad 
vabatahtlikult toiminguid, mis sisaldavad 
ühte või enamat põllumajanduse 
keskkonna- ja kliimakohustust 
põllumajandusmaal. Põllumajanduse 
keskkonna- ja kliimatoetust võib anda ka 
muudele maavaldajatele või muudele 
maavaldajate rühmadele, kui see on 
keskkonnaeesmärkide saavutamise 
seisukohast põhjendatud.

2. Põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimameetme kohast toetust makstakse 
põllumajandustootjatele, 
põllumajandustootjate rühmadele või 
põllumajandustootjate ja muudele 
maavaldajate rühmadele, kes teevad 
vabatahtlikult toiminguid, mis sisaldavad 
ühte või enamat põllumajanduse 
keskkonna- ja kliimakohustust 
põllumajandusmaal või põllumajanduseks 
sobival maal või kes on võtnud 
investeerimisega seotud meetmeid 
kliimamuutustega kohanemiseks. 
Põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimatoetust võib anda ka 
põllumajandustootjate rühmadele, kui see 
on keskkonnaeesmärkide saavutamise 
seisukohast põhjendatud.

Or. de

Selgitus

Kõnealuse meetme sihtrühm peaks olema eelkõige põllumajandustootjad.

Muudatusettepanek 1295
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimameetme kohast toetust makstakse 
põllumajandustootjatele, 
põllumajandustootjate rühmadele või 
põllumajandustootjate ja muudele 
maavaldajate rühmadele, kes teevad 
vabatahtlikult toiminguid, mis sisaldavad 
ühte või enamat põllumajanduse 
keskkonna- ja kliimakohustust 
põllumajandusmaal. Põllumajanduse 

2. Põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimameetme kohast toetust makstakse 
põllumajandustootjatele, 
põllumajandustootjate rühmadele või 
põllumajandustootjate ja muudele 
maavaldajate rühmadele, kes teevad 
vabatahtlikult toiminguid, mis sisaldavad 
ühte või enamat põllumajanduse 
keskkonna- ja kliimakohustust abikõlblikes 
piirkondades. Põllumajanduse keskkonna-
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keskkonna- ja kliimatoetust võib anda ka 
muudele maavaldajatele või muudele 
maavaldajate rühmadele, kui see on 
keskkonnaeesmärkide saavutamise 
seisukohast põhjendatud.

ja kliimatoetust võib anda ka muudele 
maavaldajatele või muudele maavaldajate 
rühmadele, kui see on 
keskkonnaeesmärkide saavutamise 
seisukohast põhjendatud.

Or. fr

Muudatusettepanek 1296
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimameetme kohast toetust makstakse 
põllumajandustootjatele, 
põllumajandustootjate rühmadele või 
põllumajandustootjate ja muudele 
maavaldajate rühmadele, kes teevad 
vabatahtlikult toiminguid, mis sisaldavad
ühte või enamat põllumajanduse 
keskkonna- ja kliimakohustust
põllumajandusmaal. Põllumajanduse 
keskkonna- ja kliimatoetust võib anda ka 
muudele maavaldajatele või muudele 
maavaldajate rühmadele, kui see on 
keskkonnaeesmärkide saavutamise 
seisukohast põhjendatud.

2. Põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimameetme kohast toetust makstakse 
põllumajandustootjatele, 
põllumajandustootjate rühmadele või 
põllumajandustootjate ja muudele 
maavaldajate rühmadele, kes teevad 
vabatahtlikult toiminguid, mis vastavad 
ühele või mitmele põllumajanduse 
keskkonna- ja kliimakohustusele
põllumajandusmaal. Põllumajanduse 
keskkonna- ja kliimatoetust võib anda ka 
muudele maavaldajatele või muudele 
maavaldajate rühmadele, kui see on 
keskkonnaeesmärkide saavutamise 
seisukohast põhjendatud.

Or. it

Muudatusettepanek 1297
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimatoetuse maksed hõlmavad ainult neid 
kohustusi, mis on rangemad kui määruse 
(EL) nr HR/2012 VI jaotise I peatükis 
kehtestatud vastavad kohustuslikud nõuded 
ning muud määruse (EL) nr DP/2012 III 
jaotise 2. peatükis kehtestatud vastavad 
kohustuslikud nõuded, vastavad 
minimaalsed väetiste ja 
taimekaitsevahendite kasutuse nõuded ning 
muud asjakohased siseriiklike 
õigusaktidega kehtestatud kohustuslikud 
nõuded. Kõik sellised kohustuslikud 
nõuded esitatakse programmis.

3. Põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimatoetuse maksed hõlmavad ainult neid 
kohustusi, mis on märkimisväärselt 
rangemad kui määruse (EL) nr HR/2012 
VI jaotise I peatükis kehtestatud vastavad 
kohustuslikud nõuded ning muud määruse 
(EL) nr DP/2012 III jaotise 2. peatükis 
kehtestatud vastavad kohustuslikud 
nõuded, vastavad minimaalsed väetiste ja 
taimekaitsevahendite kasutuse nõuded ning 
muud asjakohased siseriiklike 
õigusaktidega kehtestatud kohustuslikud 
nõuded. Kõik sellised kohustuslikud 
nõuded esitatakse programmis.

Or. en

Muudatusettepanek 1298
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Georgios Papastamkos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimatoetuse maksed hõlmavad ainult neid 
kohustusi, mis on rangemad kui määruse 
(EL) nr HR/2012 VI jaotise I peatükis 
kehtestatud vastavad kohustuslikud nõuded 
ning muud määruse (EL) nr DP/2012 III 
jaotise 2. peatükis kehtestatud vastavad 
kohustuslikud nõuded, vastavad 
minimaalsed väetiste ja 
taimekaitsevahendite kasutuse nõuded ning 
muud asjakohased siseriiklike 
õigusaktidega kehtestatud kohustuslikud 
nõuded. Kõik sellised kohustuslikud 
nõuded esitatakse programmis.

3. Põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimatoetuse maksed hõlmavad ainult neid 
kohustusi, mis on rangemad kui määruse 
(EL) nr HR/2012 VI jaotise I peatükis 
kehtestatud vastavad kohustuslikud 
nõuded, vastavad minimaalsed väetiste ja 
taimekaitsevahendite kasutuse nõuded ning 
muud asjakohased siseriiklike 
õigusaktidega kehtestatud kohustuslikud 
nõuded. Kõik sellised kohustuslikud 
nõuded esitatakse programmis.

Or. de
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Selgitus

Kõiki põllumajanduse keskkonna- ja kliimameetmeid tuleks tunnustada määratluse alusel 
keskkonnahoidlikena 1. samba keskkonnahoidlikuks muutmise raames, suurendamata siiski 
teise samba nõuete lähtejoont.

Muudatusettepanek 1299
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimatoetuse maksed hõlmavad ainult neid 
kohustusi, mis on rangemad kui määruse 
(EL) nr HR/2012 VI jaotise I peatükis 
kehtestatud vastavad kohustuslikud nõuded 
ning muud määruse (EL) nr DP/2012 
III jaotise 2. peatükis kehtestatud 
vastavad kohustuslikud nõuded, vastavad 
minimaalsed väetiste ja 
taimekaitsevahendite kasutuse nõuded ning 
muud asjakohased siseriiklike 
õigusaktidega kehtestatud kohustuslikud 
nõuded. Kõik sellised kohustuslikud 
nõuded esitatakse programmis.

3. Põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimatoetuse maksed hõlmavad ainult neid 
kohustusi, mis on rangemad kui määruse 
(EL) nr HR/2012 VI jaotise I peatükis 
kehtestatud vastavad kohustuslikud 
nõuded, vastavad minimaalsed väetiste ja 
taimekaitsevahendite kasutuse nõuded ning 
muud asjakohased siseriiklike 
õigusaktidega kehtestatud kohustuslikud 
nõuded. Kõik sellised kohustuslikud 
nõuded esitatakse programmis.

Or. fr

Muudatusettepanek 1300
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimatoetuse maksed hõlmavad ainult neid 
kohustusi, mis on rangemad kui määruse 
(EL) nr HR/2012 VI jaotise I peatükis 
kehtestatud vastavad kohustuslikud nõuded 

3. Põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimatoetuse maksed hõlmavad ainult neid 
kohustusi, mis on rangemad kui määruse 
(EL) nr HR/2012 VI jaotise I peatükis 
kehtestatud vastavad kohustuslikud 
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ning muud määruse (EL) nr DP/2012 III 
jaotise 2. peatükis kehtestatud vastavad 
kohustuslikud nõuded, vastavad 
minimaalsed väetiste ja 
taimekaitsevahendite kasutuse nõuded ning 
muud asjakohased siseriiklike 
õigusaktidega kehtestatud kohustuslikud 
nõuded. Kõik sellised kohustuslikud 
nõuded esitatakse programmis.

nõuded, vastavad minimaalsed väetiste ja 
taimekaitsevahendite kasutuse nõuded ning 
muud asjakohased siseriiklike 
õigusaktidega kehtestatud kohustuslikud 
nõuded. Kõik sellised kohustuslikud 
nõuded esitatakse programmis.

Or. it

Muudatusettepanek 1301
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimatoetuse maksed hõlmavad ainult neid 
kohustusi, mis on rangemad kui määruse 
(EL) nr HR/2012 VI jaotise I peatükis 
kehtestatud vastavad kohustuslikud nõuded 
ning muud määruse (EL) nr DP/2012 III 
jaotise 2. peatükis kehtestatud vastavad 
kohustuslikud nõuded, vastavad 
minimaalsed väetiste ja 
taimekaitsevahendite kasutuse nõuded ning 
muud asjakohased siseriiklike 
õigusaktidega kehtestatud kohustuslikud 
nõuded. Kõik sellised kohustuslikud 
nõuded esitatakse programmis.

3. Põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimatoetuse maksed hõlmavad ainult neid 
kohustusi, mis on rangemad kui määruse 
(EL) nr HR/2012 VI jaotise I peatükis 
kehtestatud vastavad kohustuslikud 
nõuded, vastavad minimaalsed väetiste ja 
taimekaitsevahendite kasutuse nõuded ning 
muud asjakohased siseriiklike 
õigusaktidega kehtestatud kohustuslikud 
nõuded. Kõik sellised kohustuslikud 
nõuded esitatakse programmis.

Or. it

Muudatusettepanek 1302
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimatoetuse maksed hõlmavad ainult neid 
kohustusi, mis on rangemad kui määruse 
(EL) nr HR/2012 VI jaotise I peatükis 
kehtestatud vastavad kohustuslikud nõuded 
ning muud määruse (EL) nr DP/2012 III 
jaotise 2. peatükis kehtestatud vastavad 
kohustuslikud nõuded, vastavad 
minimaalsed väetiste ja 
taimekaitsevahendite kasutuse nõuded ning 
muud asjakohased siseriiklike 
õigusaktidega kehtestatud kohustuslikud 
nõuded. Kõik sellised kohustuslikud 
nõuded esitatakse programmis.

3. Põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimatoetuse maksed hõlmavad ainult neid 
kohustusi, mis on rangemad kui määruse 
(EL) nr HR/2012 VI jaotise I peatükis 
kehtestatud vastavad kohustuslikud 
nõuded, vastavad minimaalsed väetiste ja 
taimekaitsevahendite kasutuse nõuded ning 
muud asjakohased siseriiklike 
õigusaktidega kehtestatud kohustuslikud 
nõuded. Kõik sellised kohustuslikud 
nõuded esitatakse programmis.

Or. en

Muudatusettepanek 1303
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimatoetuse maksed hõlmavad ainult neid 
kohustusi, mis on rangemad kui määruse 
(EL) nr HR/2012 VI jaotise I peatükis 
kehtestatud vastavad kohustuslikud nõuded 
ning muud määruse (EL) nr DP/2012 III 
jaotise 2. peatükis kehtestatud vastavad 
kohustuslikud nõuded, vastavad 
minimaalsed väetiste ja 
taimekaitsevahendite kasutuse nõuded ning 
muud asjakohased siseriiklike 
õigusaktidega kehtestatud kohustuslikud 
nõuded. Kõik sellised kohustuslikud 
nõuded esitatakse programmis.

3. Põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimatoetuse maksed hõlmavad ainult neid 
kohustusi, mis on rangemad kui määruse 
(EL) nr HR/2012 VI jaotise I peatükis 
kehtestatud vastavad kohustuslikud 
nõuded, vastavad minimaalsed väetiste ja 
taimekaitsevahendite kasutuse nõuded ning 
muud asjakohased siseriiklike 
õigusaktidega kehtestatud kohustuslikud 
nõuded. Kõik sellised kohustuslikud 
nõuded esitatakse programmis.

Or. en
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Muudatusettepanek 1304
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimatoetuse maksed hõlmavad ainult neid 
kohustusi, mis on rangemad kui määruse 
(EL) nr HR/2012 VI jaotise I peatükis 
kehtestatud vastavad kohustuslikud nõuded 
ning muud määruse (EL) nr DP/2012 
III jaotise 2. peatükis kehtestatud 
vastavad kohustuslikud nõuded, vastavad 
minimaalsed väetiste ja 
taimekaitsevahendite kasutuse nõuded ning 
muud asjakohased siseriiklike 
õigusaktidega kehtestatud kohustuslikud 
nõuded. Kõik sellised kohustuslikud 
nõuded esitatakse programmis.

3. Põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimatoetuse maksed hõlmavad ainult neid 
kohustusi, mis on rangemad kui määruse 
(EL) nr HR/2012 VI jaotise I peatükis 
kehtestatud vastavad kohustuslikud nõuded 
ning vastavad minimaalsed väetiste ja 
taimekaitsevahendite kasutuse nõuded ning 
muud asjakohased siseriiklike 
õigusaktidega kehtestatud kohustuslikud 
nõuded. Kõik sellised kohustuslikud 
nõuded esitatakse programmis.

Or. fr

Muudatusettepanek 1305
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimatoetuse maksed hõlmavad ainult neid 
kohustusi, mis on rangemad kui määruse 
(EL) nr HR/2012 VI jaotise I peatükis 
kehtestatud vastavad kohustuslikud nõuded 
ning muud määruse (EL) nr DP/2012 III 
jaotise 2. peatükis kehtestatud vastavad 
kohustuslikud nõuded, vastavad 
minimaalsed väetiste ja 
taimekaitsevahendite kasutuse nõuded 
ning muud asjakohased siseriiklike 

3. Põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimatoetuse maksed hõlmavad ainult neid 
kohustusi, mis on rangemad kui määruse 
(EL) nr HR/2012 VI jaotise I peatükis 
kehtestatud vastavad kohustuslikud nõuded 
ning muud määruse (EL) nr DP/2012 III 
jaotise 2. peatükis kehtestatud vastavad 
kohustuslikud nõuded.
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õigusaktidega kehtestatud kohustuslikud 
nõuded. Kõik sellised kohustuslikud 
nõuded esitatakse programmis.

Or. en

Muudatusettepanek 1306
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimatoetuse maksed hõlmavad ainult neid 
kohustusi, mis on rangemad kui määruse 
(EL) nr HR/2012 VI jaotise I peatükis 
kehtestatud vastavad kohustuslikud nõuded 
ning muud määruse (EL) nr DP/2012 III 
jaotise 2. peatükis kehtestatud vastavad 
kohustuslikud nõuded, vastavad 
minimaalsed väetiste ja 
taimekaitsevahendite kasutuse nõuded 
ning muud asjakohased siseriiklike 
õigusaktidega kehtestatud kohustuslikud 
nõuded. Kõik sellised kohustuslikud 
nõuded esitatakse programmis.

3. Põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimatoetuse maksed hõlmavad ainult neid 
kohustusi, mis on rangemad kui määruse 
(EL) nr HR/2012 IV jaotise I peatükis 
kehtestatud vastavad kohustuslikud nõuded 
ning muud määruse (EL) nr DP/2012 III 
jaotise 2. peatükis kehtestatud vastavad 
kohustuslikud nõuded. Kõik sellised 
kohustuslikud nõuded esitatakse 
programmis.

Or. en

Selgitus

Põllumajanduse keskkonna- ja kliimatoetuse maksete lähtejoon ei tohiks takistada liikmesriike 
loomast looduse ja keskkonna kaitseks riiklikke õigusakte.

Muudatusettepanek 1307
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimatoetuse maksed hõlmavad ainult neid 
kohustusi, mis on rangemad kui määruse 
(EL) nr HR/2012 VI jaotise I peatükis 
kehtestatud vastavad kohustuslikud nõuded 
ning muud määruse (EL) nr DP/2012 III 
jaotise 2. peatükis kehtestatud vastavad 
kohustuslikud nõuded, vastavad
minimaalsed väetiste ja 
taimekaitsevahendite kasutuse nõuded ning 
muud asjakohased siseriiklike 
õigusaktidega kehtestatud kohustuslikud 
nõuded. Kõik sellised kohustuslikud 
nõuded esitatakse programmis.

3. Põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimatoetuse maksed hõlmavad ainult neid 
kohustusi, mis on rangemad kui määruse 
(EL) nr HR/2012 VI jaotise I peatükis 
kehtestatud vastavad kohustuslikud nõuded 
ning muud määruse (EL) nr DP/2012 III 
jaotise 2. peatükis kehtestatud vastavad 
kohustuslikud nõuded, vastavad 
minimaalsed väetiste ja 
taimekaitsevahendite kasutuse nõuded. 
Kõik sellised kohustuslikud nõuded 
esitatakse programmis.

Or. pt

Muudatusettepanek 1308
Vasilica Viorica Dăncilă

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Nõuetele vastavuse kohaldamine 
pindalatoetustel põhinevate maaelu 
arengu meetmete raames peab olema 
seotud ühtse käsitlusviisiga, mida 
rakendatakse seoses nõuete rikkumisel 
määratavate karistuste arvutamise 
eeskirjadega väikepõllumajandustootjate 
kava toetusesaajate puhul mõlema samba 
suhtes. Keskkonnahoidlikkuse paketi 
rakendamisel kõnealuse käsitlusviisi 
alusena oleks kahesugune mõju:
1. Haldusalaste jõupingutuste 
suurenemine maaelu arengu 
programmide koostamisega seotud 
kavandamisprotsessi tõkestamise kaudu, 
millele järgneb keeruliste mehhanismide 
väljatöötamine kõnealuste toetuskavade 
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tehnilise rakendamise võimaldamiseks.
2. Keskkonnakaitset ning 
põllumajandusmaa ja loodusvarade 
säästvat majandamist toetavate meetmete 
oodatava mõju vähenemine.
Keskkonnahoidlikkuse paketi 
kasutuselevõtt toob kaasa põllumajanduse 
keskkonnatoetuste taseme alanemise 
seoses kriteeriumidega, mis ei järgi 
saamatajäänud tulu ja 
põllumajandustootjatel pärast kohustuste 
rakendamist tekkivate lisakulude 
kvantifitseerimise põhimõtteid.
Saamatajäänud tulu ja põllumajanduse 
keskkonnameetmete rakendamise 
tulemusel tekkivate lisakulude eest tuleb 
maksta täielikku hüvitist.

Or. ro

Muudatusettepanek 1309
Brian Simpson, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimatoetuse maksed peaksid hõlmama 
meetmeid, mis julgustavad määruse (EL) 
nr DP/2012 III jaotise 2. peatüki artiklis 
32 kehtestatud kohustuste positiivset 
korraldamist, et ergutada jätkuvalt nende 
kasu keskkonnale. Maksimaalse 
keskkonnakasu saavutamiseks peaksid 
kõnealused meetmed olema kohandatud 
asjaomasele maale.

Or. en

Selgitus

Selleks et jätkuvalt ergutada ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala keskkonnaga seotud 
kohustuste täitmist 1. samba keskkonnahoidlikkusega seotud makse raames, tuleb 
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põllumajanduse keskkonnaskeemide kaudu julgustada positiivset korraldamist.

Muudatusettepanek 1310
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Toetust võib anda 
põllumajandustootjatele, et täita 
integreeritud taimekaitse riiklikke 
nõudeid, kui need on direktiiviga 
2009/128/EÜ kehtestatud ühistest 
põhimõtetest ja nõuetest rangemad.

Or. en

Selgitus

Cross-compliance envisages integrating Integrated Pest Management under its scope 
according to article 93 of Commission Proposal on Financing, Management and Monitoring 
of the Common Agricultural Policy. However, some Member States might go beyond the 
minimum IPM requirements and principles while transposing the Sustainable Use Directive 
and will impose additional investments and costs to farmers to comply with these standards. 
In this sense, rural development funds should ensure that farmers in those countries have the 
necessary resources to comply with the additional requirements in order to avoid competitive 
disadvantage.

Muudatusettepanek 1311
Riikka Manner, Nils Torvalds, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, 
Hannu Takkula

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Juhul kui põllumajandustootjatel on 
automaatselt õigus määruse (EL) nr [DP] 
III jaotise 2. peatükis osutatud toetusele, 
ei pea käesoleva määruse artikli 29 lõikes 
4 kehtestatud põllumajanduse keskkonna-
ja kliimameetmed olema samad mis 
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keskkonnahoidlikkuse meetmed, kuid 
põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimaprogrammid peavad ületama 
keskkonnahoidlikkuse kasu.

Or. en

Muudatusettepanek 1312
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid püüavad käesoleva 
meetme kohaseid toiminguid teostavatele 
isikutele võimaldada nende kohustuste 
täitmiseks vajalikke teadmisi ja teavet, 
sealhulgas kohustusega seotud eksperdiabi, 
ja/või seavad käesoleva meetme kohase 
toetuse saamise tingimuseks asjakohasel 
koolitusel osalemise.

4. Liikmesriigid võivad püüda käesoleva 
meetme kohaseid toiminguid teostavatele 
isikutele võimaldada nende kohustuste 
täitmiseks vajalikke teadmisi ja teavet, 
sealhulgas kohustusega seotud eksperdiabi, 
ja/või seavad käesoleva meetme kohase 
toetuse saamise tingimuseks asjakohasel 
koolitusel osalemise.

Or. en

Muudatusettepanek 1313
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid püüavad käesoleva 
meetme kohaseid toiminguid teostavatele 
isikutele võimaldada nende kohustuste 
täitmiseks vajalikke teadmisi ja teavet, 
sealhulgas kohustusega seotud eksperdiabi,
ja/või seavad käesoleva meetme kohase 
toetuse saamise tingimuseks asjakohasel 
koolitusel osalemise.

4. Liikmesriigid tagavad käesoleva 
meetme kohaseid toiminguid teostavatele 
isikutele võimaluse saada nende 
kohustuste täitmiseks vajalikke teadmisi ja 
teavet, sealhulgas kohustusega seotud 
eksperdiabi teenuste aktiveerimise kaudu.
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Or. it

Muudatusettepanek 1314
Vasilica Viorica Dăncilă

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Uute eeskirjadega seoses on vaja 
üleminekusätet, et võimaldada 
põllumajanduse keskkonnatoetuste 
saajatel täita nõutavaid abikõlblikkuse 
tingimusi. Kontrollimise käigus võivad 
ilmneda mitmed riskid: 
põllumajandustegevuse intensiivistumine 
kõrge loodusväärtusega aladel 
põllumajandusettevõtte/majapidamise 
sissetuleku tagamise asemel, millele 
järgneb kahjulik mõju 
keskkonnateguritele (bioloogiline 
mitmekesisus, vesi, muld, 
kliimamuutused); suutmatus kasutada ära 
keskkonnaeesmärkidele eraldatud 
rahastamisvahendid (minimaalselt 25% 
EAFRD üldisest panusest igasse maaelu 
arengu programmi).

Or. ro

Muudatusettepanek 1315
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Käesoleva meetme kohased kohustused 
võetakse viie kuni seitsme aasta pikkuseks 
ajavahemikuks. Kui aga on vaja saavutada 
või säilitada kavandatud keskkonnaalast 
kasu, võivad liikmesriigid määrata oma 

5. ELi keskkonnaeesmärkide saavutamise 
ja säilitamise taustal võetakse käesoleva 
meetme kohased kohustused 
neljateistkümne aasta pikkuseks 
ajavahemikuks võimalusega loobuda 
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maaelu arengu programmides teatavat 
liiki kohustuste jaoks pikema 
ajavahemiku, muu hulgas sel viisil, et 
pärast esialgse perioodi lõppu nähakse 
ette kõnealuse ajavahemiku iga-aastane 
pikendamine.

nendest seitsme aasta möödumisel.

Or. en

Muudatusettepanek 1316
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Käesoleva meetme kohased kohustused 
võetakse viie kuni seitsme aasta pikkuseks 
ajavahemikuks. Kui aga on vaja saavutada 
või säilitada kavandatud keskkonnaalast 
kasu, võivad liikmesriigid määrata oma 
maaelu arengu programmides teatavat liiki 
kohustuste jaoks pikema ajavahemiku, muu 
hulgas sel viisil, et pärast esialgse perioodi 
lõppu nähakse ette kõnealuse ajavahemiku 
iga-aastane pikendamine.

5. Käesoleva meetme kohased kohustused 
võetakse sõltuvalt teostatud 
investeeringutest põhimõtteliselt ühe kuni 
seitsme aasta pikkuseks ajavahemikuks. 
Kui aga on vaja saavutada või säilitada 
kavandatud keskkonnaalast kasu, võivad 
liikmesriigid määrata oma maaelu arengu 
programmides teatavat liiki kohustuste 
jaoks pikema ajavahemiku, muu hulgas sel 
viisil, et pärast esialgse perioodi lõppu 
nähakse ette kõnealuse ajavahemiku iga-
aastane pikendamine. Kehtivaid kohustusi 
on samuti võimalik igal aastal pikendada.

Or. de

Selgitus

Periood, mille jooksul teatud põllumajanduse keskkonnameede tuleb teostada, peaks olema 
võimalik kindlaks määrata individuaalselt ja iga meetme jaoks eraldi. Viie aasta pikkune 
periood ei ole kõikide meetmete jaoks optimaalne. Meetme igal aastal pikendamise võimalus 
peaks hõlmama ka juba olemasolevaid projekte.

Muudatusettepanek 1317
Marit Paulsen, George Lyon
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Käesoleva meetme kohased kohustused 
võetakse viie kuni seitsme aasta pikkuseks 
ajavahemikuks. Kui aga on vaja saavutada 
või säilitada kavandatud keskkonnaalast 
kasu, võivad liikmesriigid määrata oma 
maaelu arengu programmides teatavat liiki 
kohustuste jaoks pikema ajavahemiku, muu 
hulgas sel viisil, et pärast esialgse perioodi 
lõppu nähakse ette kõnealuse ajavahemiku 
iga-aastane pikendamine.

5. Käesoleva meetme kohased kohustused 
võetakse viie kuni seitsme aasta pikkuseks 
ajavahemikuks. Kui aga on vaja saavutada 
või säilitada kavandatud keskkonnaalast 
kasu, võivad liikmesriigid määrata oma 
maaelu arengu programmides teatavat liiki 
kohustuste jaoks pikema (või lühema 
(minimaalselt 1 aasta) ajavahemiku, muu 
hulgas sel viisil, et pärast esialgse perioodi 
lõppu nähakse ette kõnealuse ajavahemiku 
iga-aastane pikendamine.

Or. en

Muudatusettepanek 1318
Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Käesoleva meetme kohased kohustused 
võetakse viie kuni seitsme aasta pikkuseks 
ajavahemikuks. Kui aga on vaja saavutada 
või säilitada kavandatud keskkonnaalast 
kasu, võivad liikmesriigid määrata oma 
maaelu arengu programmides teatavat liiki 
kohustuste jaoks pikema ajavahemiku, muu 
hulgas sel viisil, et pärast esialgse perioodi 
lõppu nähakse ette kõnealuse ajavahemiku 
iga-aastane pikendamine.

5. Käesoleva meetme kohased kohustused 
võetakse viie kuni seitsme aasta pikkuseks 
ajavahemikuks. Kui aga on vaja saavutada 
või säilitada kavandatud keskkonnaalast 
kasu, võivad liikmesriigid määrata oma 
maaelu arengu programmides teatavat liiki 
kohustuste jaoks pikema või lühema 
ajavahemiku, muu hulgas sel viisil, et 
pärast esialgse perioodi lõppu nähakse ette 
kõnealuse ajavahemiku iga-aastane 
pikendamine.

Or. de

Muudatusettepanek 1319
Jens Rohde
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Käesoleva meetme kohased kohustused 
võetakse viie kuni seitsme aasta pikkuseks 
ajavahemikuks. Kui aga on vaja saavutada 
või säilitada kavandatud keskkonnaalast 
kasu, võivad liikmesriigid määrata oma 
maaelu arengu programmides teatavat liiki 
kohustuste jaoks pikema ajavahemiku, muu 
hulgas sel viisil, et pärast esialgse perioodi 
lõppu nähakse ette kõnealuse ajavahemiku 
iga-aastane pikendamine.

5. Käesoleva meetme kohased kohustused 
võetakse viie kuni seitsme aasta pikkuseks 
ajavahemikuks. Kui aga on vaja saavutada 
või säilitada kavandatud keskkonnaalast 
kasu, võivad liikmesriigid määrata oma 
maaelu arengu programmides teatavat liiki 
kohustuste jaoks pikema ajavahemiku, muu 
hulgas sel viisil, et pärast esialgse perioodi 
määramist nähakse ette kõnealuse 
ajavahemiku iga-aastane pikendamine. 
Esialgsel perioodil täidetud kohustusele 
vahetult järgnevate uute kohustuste jaoks 
võivad liikmesriigid määrata oma maaelu 
arengu programmides lühema perioodi. 
Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel 
võivad liikmesriigid määrata ka lühema 
esialgse perioodi.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidele tuleks jätta paindlikkus, et määrata vastavalt piirkonna eritingimustele 
kindlaks kokkulepete kõige asjakohasem kestus. Esialgse perioodi kindlaksmääramisele 
järgnevad uued kokkulepped peaksid olema sanktsioonide korral sõltumatud. Esitatud 
muudatusettepanek on kooskõlas eesistujariigi Taani konsolideeritud läbivaadatud tekstiga.

Muudatusettepanek 1320
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Käesoleva meetme kohased kohustused 
võetakse viie kuni seitsme aasta pikkuseks 
ajavahemikuks. Kui aga on vaja saavutada 
või säilitada kavandatud keskkonnaalast 
kasu, võivad liikmesriigid määrata oma 
maaelu arengu programmides teatavat liiki 

5. Käesoleva meetme kohased kohustused 
võetakse viie kuni seitsme aasta pikkuseks 
ajavahemikuks. Kui aga on vaja saavutada 
või säilitada kavandatud keskkonnaalast 
kasu, võivad liikmesriigid määrata oma 
maaelu arengu programmides teatavat liiki 
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kohustuste jaoks pikema ajavahemiku, muu 
hulgas sel viisil, et pärast esialgse perioodi 
lõppu nähakse ette kõnealuse ajavahemiku 
iga-aastane pikendamine.

kohustuste jaoks pikema ajavahemiku, muu 
hulgas sel viisil, et pärast esialgse perioodi 
lõppu nähakse ette kõnealuse ajavahemiku 
iga-aastane pikendamine. Esialgsel 
perioodil täidetud kohustusele vahetult 
järgnevate uute kohustuste jaoks võivad 
liikmesriigid määrata oma maaelu arengu 
programmides kindlaks lühema perioodi. 
Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel 
võivad liikmesriigid kindlaks määrata ka 
lühema esialgse perioodi.

Or. en

Muudatusettepanek 1321
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Käesoleva meetme kohased kohustused 
võetakse viie kuni seitsme aasta pikkuseks 
ajavahemikuks. Kui aga on vaja saavutada 
või säilitada kavandatud keskkonnaalast 
kasu, võivad liikmesriigid määrata oma 
maaelu arengu programmides teatavat liiki 
kohustuste jaoks pikema ajavahemiku, muu 
hulgas sel viisil, et pärast esialgse perioodi 
lõppu nähakse ette kõnealuse ajavahemiku 
iga-aastane pikendamine.

5. Käesoleva meetme kohased kohustused 
võetakse viie kuni seitsme aasta pikkuseks 
ajavahemikuks. Kui aga on vaja saavutada 
või säilitada kavandatud keskkonnaalast 
kasu, võivad liikmesriigid määrata oma 
maaelu arengu programmides teatavat liiki 
kohustuste jaoks pikema ajavahemiku, muu 
hulgas sel viisil, et pärast esialgse perioodi 
lõppu nähakse ette kõnealuse ajavahemiku 
iga-aastane pikendamine. Konkreetsete 
alameetmete ja komponentide osas 
antakse liikmesriikidele võimalus võtta 
kõnealuse meetme raames kohustusi viiest 
aastast lühemaks perioodiks.

Or. bg

Muudatusettepanek 1322
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Käesoleva meetme kohased kohustused 
võetakse viie kuni seitsme aasta pikkuseks 
ajavahemikuks. Kui aga on vaja saavutada 
või säilitada kavandatud keskkonnaalast 
kasu, võivad liikmesriigid määrata oma 
maaelu arengu programmides teatavat liiki 
kohustuste jaoks pikema ajavahemiku, muu 
hulgas sel viisil, et pärast esialgse perioodi 
lõppu nähakse ette kõnealuse ajavahemiku 
iga-aastane pikendamine.

5. Käesoleva meetme kohased kohustused 
võetakse programmis sätestatud tähtajaks
viie kuni seitsme aasta pikkuseks 
ajavahemikuks. Kui aga on vaja saavutada 
või säilitada kavandatud keskkonnaalast 
kasu, võivad liikmesriigid määrata oma 
maaelu arengu programmides teatavat liiki 
kohustuste jaoks pikema ajavahemiku, muu 
hulgas sel viisil, et pärast esialgse perioodi 
lõppu nähakse ette kõnealuse ajavahemiku 
iga-aastane pikendamine.

Or. pt

Muudatusettepanek 1323
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Georgios Papastamkos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Toetust makstakse aasta kaupa ning 
toetussummadega hüvitatakse 
toetusesaajatele võetud kohustustest 
tingitud lisakulud ning saamatajäänud tulu 
kas tervikuna või osaliselt. Vajaduse korral 
kaetakse toetusest ka tehingukulud kuni 
20 % ulatuses põllumajanduse keskkonna-
ja kliimakohustuste eest makstavast 
toetusest. Põllumajandustootjate rühma 
võetud kohustuste puhul on ülemmäär 
30 %.

6. Toetust makstakse aasta kaupa ning 
toetussummadega hüvitatakse 
toetusesaajatele võetud kohustustest 
tingitud lisakulud ning saamatajäänud tulu 
kas tervikuna või osaliselt. Vajaduse korral 
kaetakse toetusest ka tehingukulud kuni 
20% ulatuses põllumajanduse keskkonna-
ja kliimakohustuste eest makstavast 
toetusest. Põllumajandustootjate rühma 
võetud kohustuste puhul on ülemmäär 
30%.

EAFRD toetused võivad puudutada 
määruse (EL) nr DZ/2012 III jaotise 2. 
peatüki alla kuuluvaid meetmeid.

Or. de

Selgitus

Põllumajanduse keskkonna- ja kliimameetmetega seotud nõuded on põhimõtteliselt rangemad 
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kui otsetoetuste raames keskkonnahoidlikumaks muutmise nõuded. Sertifitseeritud 
põllumajanduse keskkonna- ja kliimameetmed peaksid seetõttu keskkonnahoidlikumaks 
muutmise nõudeid automaatselt täitma. Seetõttu peaksid kõik meetmed arvesse minema ja 
olema abikõlblikud nii esimese samba keskkonnahoidlikumaks muutmise kui ka teise samba 
põllumajanduse keskkonnatoetuskava jaoks.

Muudatusettepanek 1324
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Toetust makstakse aasta kaupa ning 
toetussummadega hüvitatakse 
toetusesaajatele võetud kohustustest 
tingitud lisakulud ning saamatajäänud tulu 
kas tervikuna või osaliselt. Vajaduse korral 
kaetakse toetusest ka tehingukulud kuni 
20 % ulatuses põllumajanduse keskkonna-
ja kliimakohustuste eest makstavast 
toetusest. Põllumajandustootjate rühma 
võetud kohustuste puhul on ülemmäär 
30 %.

6. Toetust makstakse aasta kaupa ning 
toetussummadega hüvitatakse 
toetusesaajatele võetud kohustustest 
tingitud lisakulu ning saamatajäänud tulu 
kas tervikuna või osaliselt. Vajaduse korral 
kaetakse toetusest ka tehingukulud kuni 
30% ulatuses põllumajanduse keskkonna-
ja kliimakohustuste eest makstavast 
toetusest. Põllumajandustootjate rühma 
võetud kohustuste puhul on ülemmäär 
40%. Nõuetekohaselt põhjendatud 
juhtudel võib keskkonna säilitamisega 
seotud tegevuste eest anda ühiku kohta 
kindlasummalist või ühekordset toetust, 
kui piirkondadele on kehtestatud alalised 
piirangud.

Or. en

Selgitus

For some areas transaction costs exceed the proposed 20% / 30 % respectively. This is 
especially true for some of the most interesting areas seen from a nature protection 
perspective. If demands for a certain activity e.g. grazing of such areas are not met due to low 
interest from potential beneficiaries it should be considered that transaction costs are too 
high to make a commitment economically sustainably for beneficiaries.One-off payments are 
relevant where permanent obligations are needed in order to reach the aim. For example this 
could be important for measures to enhance carbon conservation and sequestration. 
Furthermore this would be an important step towards simplification. The amendment 
regarding one-off payments is in line with the Danish Presidency’s consolidated revised text.
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Muudatusettepanek 1325
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Toetust makstakse aasta kaupa ning 
toetussummadega hüvitatakse 
toetusesaajatele võetud kohustustest 
tingitud lisakulud ning saamatajäänud tulu 
kas tervikuna või osaliselt. Vajaduse korral 
kaetakse toetusest ka tehingukulud kuni 
20 % ulatuses põllumajanduse keskkonna-
ja kliimakohustuste eest makstavast 
toetusest. Põllumajandustootjate rühma 
võetud kohustuste puhul on ülemmäär 
30 %.

6. Toetust makstakse aasta kaupa ning 
toetussummadega hüvitatakse 
toetusesaajatele võetud kohustustest 
tingitud lisakulud ning saamatajäänud tulu 
kas tervikuna või osaliselt. Vajaduse korral 
kaetakse toetusest ka tehingukulud kuni 
30% ulatuses põllumajanduse keskkonna-
ja kliimakohustuste eest makstavast 
toetusest. Põllumajandustootjate rühma 
võetud kohustuste puhul on ülemmäär 
30%.

Or. en

Muudatusettepanek 1326
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Toetust makstakse aasta kaupa ning 
toetussummadega hüvitatakse 
toetusesaajatele võetud kohustustest 
tingitud lisakulud ning saamatajäänud tulu 
kas tervikuna või osaliselt. Vajaduse korral 
kaetakse toetusest ka tehingukulud kuni 
20 % ulatuses põllumajanduse keskkonna-
ja kliimakohustuste eest makstavast 
toetusest. Põllumajandustootjate rühma 
võetud kohustuste puhul on ülemmäär 
30 %.

6. Toetust makstakse aasta kaupa ning 
toetussummadega hüvitatakse 
toetusesaajatele võetud kohustustest 
tingitud lisakulud ning saamatajäänud tulu 
kas tervikuna või osaliselt. Vajaduse korral 
kaetakse toetusest ka tehingukulud kuni 
20% ulatuses põllumajanduse keskkonna-
ja kliimakohustuste eest makstavast 
toetusest. Põllumajandustootjate rühma 
võetud kohustuste puhul on ülemmäär 
30%. Nõuetekohaselt põhjendatud 
juhtudel võib keskkonna säilitamisega 
seotud tegevuste puhul anda ühiku kohta 
kindlasummalist või ühekordset toetust 
piirkondade kommertskasutusest 
loobumise kohustuse eest, mis arvutatakse 
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tekkivate lisakulude ja saamata jäänud 
tulu alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 1327
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Toetust makstakse aasta kaupa ning 
toetussummadega hüvitatakse 
toetusesaajatele võetud kohustustest 
tingitud lisakulud ning saamatajäänud tulu 
kas tervikuna või osaliselt. Vajaduse 
korral kaetakse toetusest ka tehingukulud 
kuni 20 % ulatuses põllumajanduse 
keskkonna- ja kliimakohustuste eest 
makstavast toetusest. 
Põllumajandustootjate rühma võetud 
kohustuste puhul on ülemmäär 30 %.

6. Toetust makstakse aasta kaupa ning 
toetussummadega hüvitatakse 
toetusesaajatele võetud kohustustest 
tingitud lisakulud ning saamatajäänud tulu. 
Vajaduse korral kaetakse toetusest ka 
tehingukulud kuni 20% ulatuses 
põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimakohustuste eest makstavast toetusest. 
Rühma võetud kohustuste puhul antakse 
esimesel aastal kohandamise lisakulude 
katteks kindlasummaline toetus iga 
osaleva põllumajandustootja kohta.

Selles lõikes nimetatud makse 
arvutamiseks juhtudel, kus on oht, et 
hüljatakse keskkonnale ja kliimale 
soodsad tavad, võib liikmesriik toetuse 
välja arvutada tegevuse lõpetamise 
alternatiivkulu alusel.

Or. pt

Muudatusettepanek 1328
Salvatore Caronna

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Toetust makstakse aasta kaupa ning 
toetussummadega hüvitatakse 

6. Toetust makstakse aasta kaupa ning 
toetussummadega hüvitatakse 
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toetusesaajatele võetud kohustustest 
tingitud lisakulud ning saamatajäänud tulu
kas tervikuna või osaliselt. Vajaduse korral 
kaetakse toetusest ka tehingukulud kuni 
20 % ulatuses põllumajanduse keskkonna-
ja kliimakohustuste eest makstavast 
toetusest. Põllumajandustootjate rühma 
võetud kohustuste puhul on ülemmäär 
30 %.

toetusesaajatele võetud kohustustest 
tingitud lisakulud ning saamatajäänud tulu 
kas tervikuna või osaliselt. Vajaduse korral 
kaetakse toetusest ka tehingukulud kuni 
20% ulatuses põllumajanduse keskkonna-
ja kliimakohustuste eest makstavast 
toetusest. Põllumajandustootjate rühma või 
muude maa valdajate võetud kohustuste 
puhul on ülemmäär 30%. Kui maaelu 
arengu programmis ei ole ette nähtud 
artiklis 31 osutatud meetme käivitamist, 
on direktiivide 92/43/EMÜ, 2009/47/EÜ ja 
2000/60/EÜ kohaldamisalasse kuuluvate 
sekkumismeetmete puhul ülemmäär 30%.

Or. it

Muudatusettepanek 1329
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Toetust makstakse aasta kaupa ning 
toetussummadega hüvitatakse 
toetusesaajatele võetud kohustustest 
tingitud lisakulud ning saamatajäänud tulu 
kas tervikuna või osaliselt. Vajaduse korral 
kaetakse toetusest ka tehingukulud kuni 
20 % ulatuses põllumajanduse keskkonna-
ja kliimakohustuste eest makstavast 
toetusest. Põllumajandustootjate rühma 
võetud kohustuste puhul on ülemmäär 
30 %.

6. Toetust makstakse aasta kaupa ning 
toetussummadega hüvitatakse 
toetusesaajatele võetud kohustustest 
tingitud lisakulud ning saamatajäänud tulu 
kas tervikuna või osaliselt, isegi kui nende 
eesmärk on säilitada olemasolevaid 
keskkonnasõbralikke tavasid.

Lisakulud ja saamatajäänud tulu 
määratakse kindlaks vähem 
keskkonnasõbralikuna käsitletavate 
tavadega võrreldes. Need on tavad, mille 
täitmist on riigiasutustel õigus oodata 
tervikuna asjaomasel territooriumil ka 
ilma toetuse maksmiseta.
Vajaduse korral kaetakse toetusest ka 
tehingukulud kuni 20% ulatuses 
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põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimakohustuste eest makstavast toetusest. 
Kui nimetatud kohustused tulenevad 
ühisest lähenemisviisist, on ülemmäär 
30%.

Or. fr

Muudatusettepanek 1330
Alyn Smith
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Toetust makstakse aasta kaupa ning 
toetussummadega hüvitatakse
toetusesaajatele võetud kohustustest 
tingitud lisakulud ning saamatajäänud 
tulu kas tervikuna või osaliselt. Vajaduse 
korral kaetakse toetusest ka tehingukulud 
kuni 20 % ulatuses põllumajanduse 
keskkonna- ja kliimakohustuste eest 
makstavast toetusest. 
Põllumajandustootjate rühma võetud 
kohustuste puhul on ülemmäär 30 %.

6. Toetust makstakse aasta kaupa ning 
toetussummadega tasustatakse
toetusesaajaid jõupingutuste eest, mida on 
tehtud ettevõtte keskkonna ja kliimaga 
seotud tulemuste parandamisel, 
keskendudes eelkõige investeeringutele, 
mis tegelevad kliimamuutuste, taastuvate 
energiaallikate, veemajanduse ja 
mullaharimise ning bioloogilise
mitmekesisuse kaitse uute probleemidega. 
Vajaduse korral kaetakse toetusest ka 
tehingukulud kuni 20% ulatuses 
põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimakohustuste eest makstavast toetusest. 
Põllumajandustootjate rühma võetud 
kohustuste puhul on ülemmäär 30%.

Or. en

Muudatusettepanek 1331
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Toetust makstakse aasta kaupa ning 
toetussummadega hüvitatakse 
toetusesaajatele võetud kohustustest 
tingitud lisakulud ning saamatajäänud tulu 
kas tervikuna või osaliselt. Vajaduse korral 
kaetakse toetusest ka tehingukulud kuni 
20 % ulatuses põllumajanduse keskkonna-
ja kliimakohustuste eest makstavast 
toetusest. Põllumajandustootjate rühma 
võetud kohustuste puhul on ülemmäär 
30 %.

6. Toetust makstakse aasta kaupa ning 
toetussummadega hüvitatakse 
toetusesaajatele võetud kohustustest 
tingitud lisakulud ning saamatajäänud tulu 
kas tervikuna või osaliselt. Vajaduse korral 
kaetakse toetusest ka tehingukulud ja 
kulud stiimulina kuni 20% ulatuses 
põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimakohustuste eest makstavast toetusest. 
Põllumajandustootjate rühma võetud 
kohustuste puhul on ülemmäär 30%.

Or. de

Selgitus

Stiimul keskkonnasäästlike tootmisprotsesside kasutuselevõtuks või säilitamiseks, maastiku ja 
selle eripära, loodusvarade, bioloogilise mitmekesisuse kaitsmiseks on avalikes huvides.

Muudatusettepanek 1332
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Toetust makstakse aasta kaupa ning 
toetussummadega hüvitatakse 
toetusesaajatele võetud kohustustest 
tingitud lisakulud ning saamatajäänud tulu 
kas tervikuna või osaliselt. Vajaduse korral 
kaetakse toetusest ka tehingukulud kuni 
20 % ulatuses põllumajanduse keskkonna-
ja kliimakohustuste eest makstavast 
toetusest. Põllumajandustootjate rühma 
võetud kohustuste puhul on ülemmäär 
30 %.

6. Toetust makstakse aasta kaupa ning 
toetussummadega hüvitatakse 
toetusesaajatele võetud kohustustest 
tingitud lisakulud ning saamatajäänud tulu 
tervikuna. Vajaduse korral kaetakse 
toetusest ka tehingukulud kuni 20%
ulatuses põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimakohustuste eest makstavast toetusest. 
Põllumajandustootjate rühma võetud 
kohustuste puhul on ülemmäär 30%.

Or. ro
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Selgitus

Keskkonna kaitsmise ja bioloogilise mitmekesisuse säilitamise eesmärkide saavutamiseks on 
vaja, et põllumajandustootjatele, kes valivad ülemineku traditsiooniliselt põllumajanduselt 
mahepõllumajandusele, makstakse tekkivate lisakulude ja saamata jääva tulu eest täielikku 
hüvitist.

Muudatusettepanek 1333
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Toetust makstakse aasta kaupa ning 
toetussummadega hüvitatakse 
toetusesaajatele võetud kohustustest 
tingitud lisakulud ning saamatajäänud tulu 
kas tervikuna või osaliselt. Vajaduse korral 
kaetakse toetusest ka tehingukulud kuni 
20 % ulatuses põllumajanduse keskkonna-
ja kliimakohustuste eest makstavast 
toetusest. Põllumajandustootjate rühma 
võetud kohustuste puhul on ülemmäär 
30 %.

6. Toetust makstakse aasta kaupa ning 
toetussummadega hüvitatakse 
toetusesaajatele võetud kohustustest 
tingitud lisakulud ning saamatajäänud tulu 
kas tervikuna või osaliselt. Vajaduse korral 
kaetakse toetusest ka tehingukulud kuni 
20% ulatuses põllumajanduse keskkonna-
ja kliimakohustuste eest makstavast 
toetusest. Põllumajandustootjate rühma 
ja/või muude maa valdajate võetud 
kohustuste puhul on ülemmäär 30%.

Or. it

Muudatusettepanek 1334
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Toetust makstakse aasta kaupa ning 
toetussummadega hüvitatakse 
toetusesaajatele võetud kohustustest 
tingitud lisakulud ning saamatajäänud tulu 
kas tervikuna või osaliselt. Vajaduse korral 

6. Toetust makstakse aasta kaupa ning 
toetussummadega hüvitatakse 
toetusesaajatele võetud kohustustest 
tingitud lisakulud ning saamatajäänud tulu 
kas tervikuna või osaliselt. Vajaduse korral 
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kaetakse toetusest ka tehingukulud kuni 
20 % ulatuses põllumajanduse keskkonna-
ja kliimakohustuste eest makstavast 
toetusest. Põllumajandustootjate rühma 
võetud kohustuste puhul on ülemmäär 
30 %.

kaetakse toetusest ka tehingukulud kuni 
20% ulatuses põllumajanduse keskkonna-
ja kliimakohustuste eest makstavast 
toetusest. Põllumajandustootjate rühma või 
muude maa valdajate rühmade võetud 
kohustuste puhul on ülemmäär 30%.

Or. es

Muudatusettepanek 1335
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Eelmises lõikes nimetatud makse 
arvutamiseks juhtudel, kus on oht, et 
hüljatakse keskkonnale ja kliimale 
soodsad tavad, võib liikmesriik kasutusele 
võtta alternatiivkulu kontsepti.

Or. pt

Muudatusettepanek 1336
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Kui käesoleva meetme alusel võetud 
kohustused hõlmavad meetme teiste 
kohususte rakendamise 
ettevalmistamiseks ökoloogiliste 
elementide teostamist, võidaks need tööd 
meetme raames kompenseerida. Sel juhul 
ei või nende jaoks anda toetust artikli 18 
lõike 1 punktis d osutatud „mittetootlike 
investeeringute” raames.
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Or. it

Muudatusettepanek 1337
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Liikmesriigid võivad toetusesaajate 
valimisel kasutada artikli 49 lõikes 3 
osutatud menetlust, kui see on vajalik 
meetme tõhusa kohaldamise tagamiseks.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 1338
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 8 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva meetme kohast toetust ei anta 
kohustuste puhul, mis on hõlmatud 
mahepõllundusmeetmega.

Käesoleva meetme kohast toetust ei anta 
kohustuste puhul, mis on hõlmatud 
mahepõllundusmeetmega. Käesoleva 
meetme kohast toetust ei anta kohustuste 
puhul, mis toovad kasu kliimale, kuid 
avaldavad keskkonnale kahjulikku mõju.

Or. en

Muudatusettepanek 1339
Riikka Manner, Nils Torvalds, Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 8 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva meetme kohast toetust ei anta
kohustuste puhul, mis on hõlmatud 
mahepõllundusmeetmega.

Põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimameetme kohast toetust ei anta 
mahepõllundusele üleminekuks või selle 
säilitamiseks.

Or. en

Selgitus

Põllumajanduse keskkonnameetme raames võib põllumajandustootja saada rahastamist 
näiteks traditsiooniliste biotoopide või ulatuslike puhvervööndite loomiseks ja säilitamiseks.
See võimalus peaks alles jääma.

Muudatusettepanek 1340
Alyn Smith
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Toetust võib anda põllumajanduse 
geneetiliste ressursside säilitamiseks 
tehtavate toimingute jaoks, mis ei kuulu 
lõigete 1–8 reguleerimisalasse.

9. Toetust antakse põllumajanduse 
geneetilise mitmekesisuse säilitamiseks ja 
säästvaks kasutamiseks tehtavate 
toimingute jaoks, mis ei kuulu lõigete 1–8 
reguleerimisalasse. Maaelu arengu 
programmid on kohustatud kõnealust 
toetust pakkuma.

Or. en

Muudatusettepanek 1341
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Komisjonile antakse õigus võtta artiklis 10. Komisjonile antakse õigus võtta artiklis 



PE494.479v01-00 146/174 AM\909513ET.doc

ET

90sätestatud korras vastu delegeeritud 
õigusakte, milles käsitletakse toimingu 
esialgse perioodi järel kohustuste aasta 
kaupa pikendamist, samuti tingimusi, mida 
kohaldatakse kohustuste suhtes, mille 
eesmärk on loomakasvatust 
ekstensiivistada või teistmoodi korraldada, 
piirata väetiste ja taimekaitsevahendite või 
muude vahendite kasutust, kasvatada 
põllumajanduse jaoks kadumisohus olevaid 
kohalikke tõuge või säilitada taimede 
geneetilisi ressursse, ning lõike 9 kohaste 
toetuskõlblike toimingute 
kindlaksmääramist.

90sätestatud korras vastu delegeeritud 
õigusakte, milles käsitletakse toimingu 
esialgse perioodi järel kohustuste aasta 
kaupa pikendamist, samuti tingimusi, mida 
kohaldatakse kohustuste suhtes, mille 
eesmärk on loomakasvatust 
ekstensiivistada või teistmoodi korraldada, 
suunata väetiste ja taimekaitsevahendite 
või muude vahendite kasutust säästva 
põllumajanduse poole, kasvatada 
põllumajanduse jaoks kadumisohus olevaid 
kohalikke tõuge või säilitada taimede 
geneetilisi ressursse, ning lõike 9 kohaste 
toetuskõlblike toimingute 
kindlaksmääramist.

Or. en

Selgitus

Säästva kasutamise direktiivi üheks tõukejõuks oli taimekaitsevahendite kasutuse piiramine ja 
paremate toodete väljatöötamise tagamine, et vähendada mõju keskkonnale ja inimeste 
tervisele. Lisaks piirab määrus (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite mõju ja riske 
toimeainete läbivaatamise kaudu. Taimekaitsevahendite kasutust käsitlevate täiendavate 
meetmete vastuvõtmine delegeeritud õigusaktide alusel peaks ÜPPga seoses minema igal 
juhul samas suunas, et tagada poliitikavaldkondade sidusus.

Muudatusettepanek 1342
James Nicholson, Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Komisjonile antakse õigus võtta artiklis 
90sätestatud korras vastu delegeeritud 
õigusakte, milles käsitletakse toimingu 
esialgse perioodi järel kohustuste aasta 
kaupa pikendamist, samuti tingimusi, mida 
kohaldatakse kohustuste suhtes, mille 
eesmärk on loomakasvatust 
ekstensiivistada või teistmoodi korraldada, 
piirata väetiste ja taimekaitsevahendite või 
muude vahendite kasutust, kasvatada 
põllumajanduse jaoks kadumisohus olevaid 

10. Komisjonile antakse õigus võtta artiklis 
90sätestatud korras vastu delegeeritud 
õigusakte, milles käsitletakse toimingu 
esialgse perioodi järel kohustuste aasta 
kaupa pikendamist, samuti tingimusi, mida 
kohaldatakse kohustuste suhtes, mille 
eesmärk on loomakasvatust 
ekstensiivistada või teistmoodi korraldada, 
suunata väetiste ja taimekaitsevahendite 
või muude vahendite kasutust säästva 
põllumajanduse poole, kasvatada 
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kohalikke tõuge või säilitada taimede 
geneetilisi ressursse, ning lõike 9 kohaste 
toetuskõlblike toimingute 
kindlaksmääramist.

põllumajanduse jaoks kadumisohus olevaid 
kohalikke tõuge või säilitada taimede 
geneetilisi ressursse, ning lõike 9 kohaste 
toetuskõlblike toimingute 
kindlaksmääramist.

Or. en

Muudatusettepanek 1343
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10 a. Uute või olemasolevate 
keskkonnakavade väljatöötamisel 
järgmiseks programmitöö perioodiks 
peaksid liikmesriigid kavade 
rakendamismäära säilitamiseks ja nende 
mõju suurendamiseks eelistama 
eelhindamise põhjal põllumajanduse 
keskkonnameetmeid, mis toimivad 
keskkonna mõttes 
põllumajandusettevõtete ja piirkondlikul 
tasemel paremini.

Or. en

Muudatusettepanek 1344
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 10 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10 b. Liikmesriigid soodustavad 
põllumajandusettevõtjate liitumist 
keskkonnakavadega kuni programmitöö 
perioodi lõpuni, kui eesmärgid on veel 
saavutamata.
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Or. en

Muudatusettepanek 1345
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 30 välja jäetud
Mahepõllumajandus
1. Käesoleva meetme kohast toetust 
antakse kasutatava põllumajandusmaa 
hektari kohta põllumajandustootjatele või 
põllumajandustootjate rühmadele, kes 
vabatahtlikult lähevad üle nõukogu 
määruses (EÜ) nr 834/2007 määratletud 
mahepõllumajandusliku tootmise tavadele 
ja meetoditele või neid säilitavad.
2. Toetust antakse üksnes kohustustele, 
mis on rangemad kui määruse (EL) nr 
HR/2012 VI jaotise I peatükis kehtestatud 
vastavad kohustuslikud nõuded, vastavad 
minimaalseid väetiste ja 
taimekaitsevahendite kasutuse nõuded 
ning muud asjakohased siseriiklike 
õigusaktidega kehtestatud kohustuslikud 
nõuded. Kõik sellised nõuded esitatakse 
programmis.
3. Käesoleva meetme kohased kohustused 
võetakse viie kuni seitsme aasta pikkuseks 
ajavahemikuks. Kui toetust antakse 
mahepõllumajanduse säilitamiseks, 
võivad liikmesriigid oma maaelu arengu 
programmides näha ette iga-aastase 
pikendamise pärast esialgse perioodi 
lõppemist.
4. Toetust makstakse aasta kaupa ning 
toetussummaega hüvitatakse 
toetusesaajatele võetud kohustustest 
tingitud lisakulud ning saamatajäänud 
tulu tarvikuna või osaliselt. Vajaduse 
korral kaetakse toetusest ka tehingukulud 
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kuni 20 % ulatuses kohustuste eest 
makstavast toetusest. 
Põllumajandustootjate rühma võetud 
kohustuste puhul on ülemmäär 30 %.

5. Toetuse maksimumsummad on 
sätestatud I lisas.

Or. de

Selgitus

Põllumajanduse üldise toetamisega võrreldes täiendav mahepõllumajanduse toetamine tuleb 
tagasi lükata, kuna see viib põllumajandusettevõtete jaoks soovimatute 
konkurentsimoonutusteni. Mahepõllumajandusettevõtete kasvavate käivete ja suurenevate 
tarbimiskulutuste juures ei saa toetamise argumendiks tuua võimalikku turutõrget.

Muudatusettepanek 1346
Alyn Smith
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva meetme kohast toetust 
antakse kasutatava põllumajandusmaa 
hektari kohta põllumajandustootjatele või 
põllumajandustootjate rühmadele, kes 
vabatahtlikult lähevad üle nõukogu 
määruses (EÜ) nr 834/2007 määratletud 
mahepõllumajandusliku tootmise tavadele 
ja meetoditele või neid säilitavad.

1. Käesoleva meetme kohast toetust 
antakse kasutatava põllumajandusmaa 
hektari kohta põllumajandustootjatele või 
põllumajandustootjate rühmadele, kes 
vabatahtlikult lähevad üle nõukogu 
määruses (EÜ) nr 834/2007 määratletud 
mahepõllumajandusliku tootmise tavadele 
ja meetoditele või neid säilitavad. Maaelu 
arengu programmid on kohustatud 
kõnealust meedet pakkuma.

Or. en

Muudatusettepanek 1347
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva meetme kohast toetust 
antakse kasutatava põllumajandusmaa 
hektari kohta põllumajandustootjatele või 
põllumajandustootjate rühmadele, kes 
vabatahtlikult lähevad üle nõukogu 
määruses (EÜ) nr 834/2007 määratletud 
mahepõllumajandusliku tootmise tavadele 
ja meetoditele või neid säilitavad.

1. Käesoleva meetme kohast toetust 
antakse kasutatava põllumajandusmaa 
hektari ja/või loomühiku kohta 
põllumajandustootjatele või 
põllumajandustootjate rühmadele, kes 
vabatahtlikult lähevad üle nõukogu 
määruses (EÜ) nr 834/2007 määratletud 
mahepõllumajandusliku tootmise tavadele 
ja meetoditele või neid säilitavad.

Or. es

Selgitus

Vaja on ette näha võimalus määrata summad kindlaks loomühikute kohta, sest vastasel korral 
oleks raske või võimatu määrata kindlaks mahepõllumajandusliku loomakasvatuse 
edendamise ulatust võrreldes eelnevate programmitöö perioodidega.

Muudatusettepanek 1348
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toetust antakse üksnes kohustustele, mis 
on rangemad kui määruse (EL) nr HR/2012 
VI jaotise I peatükis kehtestatud vastavad 
kohustuslikud nõuded, vastavad 
minimaalseid väetiste ja 
taimekaitsevahendite kasutuse nõuded 
ning muud asjakohased siseriiklike 
õigusaktidega kehtestatud kohustuslikud 
nõuded. Kõik sellised nõuded esitatakse 
programmis.

2. Toetust antakse üksnes kohustustele, mis 
on rangemad kui määruse (EL) nr HR/2012 
VI jaotise I peatükis kehtestatud vastavad 
kohustuslikud nõuded.

Or. en

Muudatusettepanek 1349
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toetust antakse üksnes kohustustele, mis 
on rangemad kui määruse (EL) nr HR/2012 
VI jaotise I peatükis kehtestatud vastavad 
kohustuslikud nõuded, vastavad 
minimaalseid väetiste ja 
taimekaitsevahendite kasutuse nõuded 
ning muud asjakohased siseriiklike 
õigusaktidega kehtestatud kohustuslikud 
nõuded. Kõik sellised nõuded esitatakse 
programmis.

2. Toetust antakse üksnes kohustustele, mis 
on rangemad kui määruse (EL) nr HR/2012 
VI jaotise I peatükis kehtestatud vastavad 
kohustuslikud nõuded. Kõik sellised 
nõuded esitatakse programmis.

Or. ro

Muudatusettepanek 1350
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toetust antakse üksnes kohustustele, mis 
on rangemad kui määruse (EL) nr HR/2012 
VI jaotise I peatükis kehtestatud vastavad 
kohustuslikud nõuded, vastavad 
minimaalseid väetiste ja 
taimekaitsevahendite kasutuse nõuded ning 
muud asjakohased siseriiklike 
õigusaktidega kehtestatud kohustuslikud 
nõuded. Kõik sellised nõuded esitatakse 
programmis.

2. Toetust antakse üksnes kohustustele, mis 
on rangemad kui määruse (EL) nr HR/2012 
VI jaotise I peatükis kehtestatud vastavad 
kohustuslikud nõuded, vastavad 
minimaalseid väetiste ja 
taimekaitsevahendite kasutuse nõuded. 
Kõik sellised nõuded esitatakse 
programmis.

Or. pt

Muudatusettepanek 1351
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toetust antakse üksnes kohustustele, mis 
on rangemad kui määruse (EL) nr HR/2012 
VI jaotise I peatükis kehtestatud vastavad 
kohustuslikud nõuded, vastavad 
minimaalseid väetiste ja 
taimekaitsevahendite kasutuse nõuded ning 
muud asjakohased siseriiklike 
õigusaktidega kehtestatud kohustuslikud 
nõuded. Kõik sellised nõuded esitatakse 
programmis.

2. Toetust antakse üksnes mahetootmise 
kohustustele, mis on rangemad kui 
määruse (EL) nr HR/2012 VI jaotise I 
peatükis kehtestatud vastavad 
kohustuslikud nõuded, vastavad 
minimaalseid väetiste ja 
taimekaitsevahendite kasutuse nõuded ning 
muud asjakohased siseriiklike 
õigusaktidega kehtestatud kohustuslikud 
nõuded. Kõik sellised nõuded esitatakse 
programmis.

Or. en

Muudatusettepanek 1352
Elisabeth Köstinger, Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesoleva meetme kohased kohustused 
võetakse viie kuni seitsme aasta pikkuseks 
ajavahemikuks. Kui toetust antakse 
mahepõllumajanduse säilitamiseks, võivad 
liikmesriigid oma maaelu arengu 
programmides näha ette iga-aastase 
pikendamise pärast esialgse perioodi 
lõppemist.

3. Käesoleva meetme kohased kohustused 
võetakse viie kuni seitsme aasta pikkuseks 
ajavahemikuks. Liikmesriigid peavad 
andma põllumajandustootjatele võimaluse 
võtta kõnealuseid kohustusi ka pärast 
2015. aastat, tagades neile praeguste ja 
järgnevate ÜPP programmide alusel 
pärast 2020. aastat vähemalt viie aasta 
pikkuse toetuse. Kohustustest taganemine 
peab olema võimalik ainult juhul, kui 
programmides pärast 2020. aastat 
võrreldavat meedet ei toetata. Kui toetust 
antakse mahepõllumajanduse säilitamiseks, 
võivad liikmesriigid oma maaelu arengu 
programmides näha ette iga-aastase 
pikendamise pärast esialgse perioodi 
lõppemist.

Or. de
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Selgitus

ELis kasvab nõudlus mahepõllumajandustoodete järele. Mahepõllumajandusettevõtete 
arendamine peaks seetõttu olema abikõlblik kogu programmitöö perioodi jooksul, et uusi 
ettevõtteid saaks pikaajaliselt kavandada.

Muudatusettepanek 1353
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesoleva meetme kohased kohustused 
võetakse viie kuni seitsme aasta pikkuseks 
ajavahemikuks. Kui toetust antakse 
mahepõllumajanduse säilitamiseks, võivad 
liikmesriigid oma maaelu arengu 
programmides näha ette iga-aastase 
pikendamise pärast esialgse perioodi 
lõppemist.

3. Käesoleva meetme kohased kohustused 
võetakse viie kuni seitsme aasta pikkuseks 
ajavahemikuks. Kui toetust antakse 
mahepõllumajandusele üleminekuks, 
võivad liikmesriigid kindlaks määrata 
lühema esialgse perioodi, mis vastab 
üleminekuperioodile. Kui toetust antakse 
mahepõllumajanduse säilitamiseks, võivad 
liikmesriigid oma maaelu arengu 
programmides näha ette iga-aastase 
pikendamise pärast esialgse perioodi 
lõppemist. Säilitamisega seotud uute 
kohustuste puhul, mis järgnevad vahetult 
esialgsel perioodil täidetud kohustusele, 
võivad liikmesriigid oma maaelu arengu 
programmides kindlaks määrata lühema 
perioodi.

Or. en

Muudatusettepanek 1354
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesoleva meetme kohased kohustused 
võetakse viie kuni seitsme aasta pikkuseks 

3. Käesoleva meetme kohased kohustused 
võetakse viie kuni seitsme aasta pikkuseks 



PE494.479v01-00 154/174 AM\909513ET.doc

ET

ajavahemikuks. Kui toetust antakse 
mahepõllumajanduse säilitamiseks, võivad 
liikmesriigid oma maaelu arengu 
programmides näha ette iga-aastase 
pikendamise pärast esialgse perioodi 
lõppemist.

ajavahemikuks. Kui toetust antakse 
mahepõllumajandusele üleminekuks, 
võivad liikmesriigid kindlaks määrata 
lühema esialgse perioodi, mis vastab
üleminekuperioodile. Kui toetust antakse 
mahepõllumajanduse säilitamiseks, võivad 
liikmesriigid oma maaelu arengu 
programmides näha ette iga-aastase 
pikendamise pärast esialgse perioodi 
lõppemist. Säilitamisega seotud uute 
kohustuste puhul, mis järgnevad vahetult 
esialgsel perioodil täidetud kohustusele, 
võivad liikmesriigid oma maaelu arengu 
programmides kindlaks määrata lühema 
perioodi.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidele tuleks jätta paindlikkus, et määrata vastavalt piirkonna eritingimustele 
kindlaks kokkulepete kõige asjakohasem kestus. Esialgse perioodi kindlaksmääramisele 
järgnevad uued kokkulepped peaksid olema sanktsioonide korral sõltumatud. Esitatud 
muudatusettepanek on kooskõlas eesistujariigi Taani konsolideeritud läbivaadatud tekstiga.

Muudatusettepanek 1355
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Toetust makstakse aasta kaupa ning 
toetussummaega hüvitatakse 
toetusesaajatele võetud kohustustest 
tingitud lisakulud ning saamatajäänud tulu 
tarvikuna või osaliselt. Vajaduse korral 
kaetakse toetusest ka tehingukulud kuni 
20 % ulatuses kohustuste eest makstavast 
toetusest. Põllumajandustootjate rühma 
võetud kohustuste puhul on ülemmäär 
30 %.

4. Toetust makstakse aasta kaupa ning 
toetussummaega hüvitatakse 
toetusesaajatele mahepõllundusele 
üleminekuga võetud kohustustest tingitud 
lisakulud ning saamatajäänud tulu 
tervikuna või osaliselt. Toetust 
mahepõllunduse säilitamiseks makstakse 
igal aastal ja see peab hüvitama 
toetusesaajatele võetud kohustustest 
tingitud lisakulud ja saamata jäänud 
tulud. Vajaduse korral kaetakse toetusest 
ka tehingukulud kuni 20% ulatuses 
kohustuste eest makstavast toetusest. 
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Põllumajandustootjate rühma võetud 
kohustuste puhul on ülemmäär 30%.

Or. pt

Muudatusettepanek 1356
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Toetust makstakse aasta kaupa ning 
toetussummaega hüvitatakse 
toetusesaajatele võetud kohustustest 
tingitud lisakulud ning saamatajäänud tulu 
tarvikuna või osaliselt. Vajaduse korral 
kaetakse toetusest ka tehingukulud kuni 
20 % ulatuses kohustuste eest makstavast 
toetusest. Põllumajandustootjate rühma 
võetud kohustuste puhul on ülemmäär 
30 %.

4. Toetust makstakse aasta kaupa ning 
toetussummaega hüvitatakse 
toetusesaajatele võetud kohustustest 
tingitud lisakulud ning saamatajäänud tulu 
tervikuna. Vajaduse korral kaetakse 
toetusest ka tehingukulud kuni 20%
ulatuses kohustuste eest makstavast 
toetusest. Põllumajandustootjate rühma 
võetud kohustuste puhul on ülemmäär 
30%.

Or. ro

Selgitus

Sarnaselt artikli 29 lõikega 6 seotud olukorrale peaks kohustusliku toetuse tase katma kõik 
tekkivad lisakulud ja saamatajäänud tulu, kui toetusesaajad lähevad üle 
mahepõllumajandusele.

Muudatusettepanek 1357
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Toetust makstakse aasta kaupa ning 
toetussummaega hüvitatakse 
toetusesaajatele võetud kohustustest 
tingitud lisakulud ning saamatajäänud tulu 

4. Toetust makstakse aasta kaupa ning 
toetussummaega hüvitatakse 
toetusesaajatele võetud kohustustest 
tingitud lisakulud ning saamatajäänud tulu 
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tarvikuna või osaliselt. Vajaduse korral 
kaetakse toetusest ka tehingukulud kuni 
20 % ulatuses kohustuste eest makstavast 
toetusest. Põllumajandustootjate rühma 
võetud kohustuste puhul on ülemmäär 
30 %.

tervikuna. Vajaduse korral kaetakse 
toetusest ka tehingukulud kuni 20%
ulatuses kohustuste eest makstavast 
toetusest. Põllumajandustootjate rühma 
võetud kohustuste puhul on ülemmäär 
30%.

Or. ro

Muudatusettepanek 1358
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Toetust makstakse aasta kaupa ning 
toetussummaega hüvitatakse 
toetusesaajatele võetud kohustustest 
tingitud lisakulud ning saamatajäänud tulu 
tarvikuna või osaliselt. Vajaduse korral 
kaetakse toetusest ka tehingukulud kuni 
20 % ulatuses kohustuste eest makstavast 
toetusest. Põllumajandustootjate rühma 
võetud kohustuste puhul on ülemmäär 
30 %.

4. Toetust makstakse aasta kaupa ning 
toetussummaega hüvitatakse 
toetusesaajatele võetud kohustustest 
tingitud lisakulud ning saamatajäänud tulu 
tervikuna või osaliselt. Vajaduse korral 
kaetakse toetusest ka tehingukulud kuni 
20% ulatuses kohustuste eest makstavast 
toetusest. Kui nimetatud kohustused 
tulenevad ühisest lähenemisviisist, on 
ülemmäär 30%.

Or. fr

Muudatusettepanek 1359
Liam Aylward, Marit Paulsen, Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 4 – lõik 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid püüavad käesoleva meetme 
kohaseid kohustusi võtvatele 
põllumajandustootjatele võimaldada 
nende kohustuste täitmiseks vajalikke 
teadmisi ja teavet.
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Or. en

Muudatusettepanek 1360
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Liikmesriigid püüavad käesoleva 
meetme kohaseid kohustusi võtvatele 
põllumajandustootjatele võimaldada 
nende kohustuste täitmiseks vajalikke 
teadmisi ja teavet.

Or. en

Muudatusettepanek 1361
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Liikmesriigid peavad püüdma anda 
põllumajandustootjatele nende võetud 
kohustuste täitmiseks vajalikud teadmised 
ja teabe ning neid selles abistama.

Or. pt

Muudatusettepanek 1362
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Liikmesriigid sätestavad oma maaelu 
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arengukavades, kuidas seda meedet saaks 
siduda muude määruses sätestatud 
meetmetega, osutades eelkõige artiklitele 
17, 18, 28, 29, 31 ja 36, et suurendada 
mahepõllumajandust ja täita keskkonna-
ja maaelu majandusliku arengu 
eesmärgid.

Or. en

Muudatusettepanek 1363
Alyn Smith
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Liikmesriigid sätestavad oma maaelu 
arengukavades, kuidas seda meedet saaks 
siduda muude määruses sätestatud 
meetmetega, osutades eelkõige artiklitele 
17, 18, 28, 29, 31 ja 36, et tagada 
mahepõllumajanduse suurendamiseks 
sidusad poliitikaraamistikud.

Or. en

Muudatusettepanek 1364
Elisabeth Köstinger, Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Liikmesriigid peavad oma maaelu 
arengu programmides kirjeldama 
võimalust, kuidas kõnealuseid meetmeid 
teiste EAFRD meetmetega 
kombineeritakse.

Or. de
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Selgitus

Põllumajanduse keskkonna- ja kliimameetmetega seotud nõuded on põhimõtteliselt rangemad 
kui otsetoetuste raames keskkonnahoidlikumaks muutmise nõuded. Sertifitseeritud 
põllumajanduse keskkonna- ja kliimameetmed peaksid seetõttu keskkonnahoidlikumaks 
muutmise nõudeid automaatselt täitma. Seetõttu peaksid kõik meetmed arvesse minema ja 
olema abikõlblikud nii esimese samba keskkonnahoidlikumaks muutmise kui ka teise samba 
põllumajanduse keskkonnatoetuskava jaoks. EAFRD mitmed meetmed peaksid arengule kaasa 
aitama.

Muudatusettepanek 1365
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Artikli 30 punktile a (uus) vaatamata 
võivad liikmesriigid valida 
mahepõllumajanduse lisamise 
põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimameetmetele.

Or. en

Muudatusettepanek 1366
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 b. Toetus võib katta ka mahetoodetega 
seotud teavitamise ja reklaamitegevuste 
kulud.

Or. en

Muudatusettepanek 1367
Christel Schaldemose
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 30 a
Liikmesriigid teevad käesoleva meetme 
kohase toetuse kättesaadavaks kõikjal 
oma territooriumidel. Käesoleva meetme 
lisamine maaelu arengu programmidesse 
on kohustuslik.

Or. en

Muudatusettepanek 1368
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva meetme kohane toetus on iga-
aastane toetus, mida makstakse kasutusel 
oleva põllumajandus- või metsamaa hektari 
kohta, et hüvitada toetusesaajate kantud 
kulusid ja saamatajäänud tulu, mis on 
tingitud ebasoodsatest tingimustest 
asjaomastel aladel seoses direktiivide 
92/43/EMÜ, 2009/147/EÜ ja 2000/60/EÜ 
rakendamisega.

1. Käesoleva meetme kohane toetus on iga-
aastane toetus, mida makstakse kasutusel 
oleva põllumajandus- või metsamaa hektari 
kohta, et hüvitada toetusesaajate kantud 
kulusid ja saamatajäänud tulu, mis on 
tingitud ebasoodsatest tingimustest 
asjaomastel aladel seoses direktiivide 
92/43/EMÜ, 2009/147/EÜ ja 2000/60/EÜ 
rakendamisega.

Liikmesriigid võivad anda ühiku kohta 
kindlasummalist või ühekordset toetust, 
kui piirkondadele on kehtestatud alalised 
piirangud.

Or. en

Selgitus

Paljud nendest tegevustest, mida on vaja käesolevas artiklis osutatud direktiivide eesmärkide 
saavutamiseks, on kas pöördumatud (näiteks märgalade loomine) või nad peaksid olema 
täieliku mõju saavutamiseks alalised (näiteks süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise 
soodustamise kohustused). Ühekordsed maksed on tõhus vahend, mis sisaldab ka 
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märkimisväärset halduse lihtsustamist.

Muudatusettepanek 1369
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva meetme kohane toetus on iga-
aastane toetus, mida makstakse kasutusel 
oleva põllumajandus- või metsamaa hektari 
kohta, et hüvitada toetusesaajate kantud 
kulusid ja saamatajäänud tulu, mis on 
tingitud ebasoodsatest tingimustest 
asjaomastel aladel seoses direktiivide 
92/43/EMÜ, 2009/147/EÜ ja 2000/60/EÜ 
rakendamisega.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 1370
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toetust antakse vastavalt 
põllumajandustootjatele, 
erametsaomanikele ja metsaomanike 
liitudele. Nõuetekohaselt põhjendatud 
juhtudel võib toetust anda ka muudele 
maa valdajatele.

2. Toetust antakse vastavalt 
põllumajandustootjatele, 
erametsaomanikele ja metsaomanike 
liitudele ning muudele maa valdajatele.

Or. en

Muudatusettepanek 1371
Christa Klaß
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toetust antakse vastavalt 
põllumajandustootjatele, 
erametsaomanikele ja metsaomanike 
liitudele. Nõuetekohaselt põhjendatud 
juhtudel võib toetust anda ka muudele maa 
valdajatele.

2. Toetust antakse vastavalt 
põllumajandustootjatele, 
erametsaomanikele, metsaomanike 
liitudele ja omavalitsustest 
metsaomanikele. Nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel võib toetust anda ka 
muudele maa valdajatele.

Or. de

Muudatusettepanek 1372
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toetust antakse vastavalt 
põllumajandustootjatele, 
erametsaomanikele ja metsaomanike 
liitudele. Nõuetekohaselt põhjendatud 
juhtudel võib toetust anda ka muudele maa 
valdajatele.

2. Toetust antakse vastavalt 
põllumajandustootjatele, 
erametsaomanikele ja metsaomanike 
liitudele. Nõuetekohaselt põhjendatud 
juhtudel võib toetust anda ka muudele maa 
valdajatele või omavalitsustele ja nende 
liitudele.

Or. en

Muudatusettepanek 1373
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toetust antakse vastavalt 
põllumajandustootjatele, 

2. Toetust antakse vastavalt 
põllumajandustootjatele, 
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erametsaomanikele ja metsaomanike 
liitudele. Nõuetekohaselt põhjendatud 
juhtudel võib toetust anda ka muudele maa 
valdajatele.

erametsaomanikele ja metsaomanike 
liitudele ja avaliku sektori 
metsamajandamisasutustele, mida ei 
rahastata riigieelarvest. Nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel võib toetust anda ka 
muudele maa valdajatele.

Or. ro

Muudatusettepanek 1374
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toetust antakse vastavalt 
põllumajandustootjatele, 
erametsaomanikele ja metsaomanike
liitudele. Nõuetekohaselt põhjendatud 
juhtudel võib toetust anda ka muudele maa 
valdajatele.

2. Toetust antakse vastavalt 
põllumajandustootjatele, 
erametsaomanikele ja 
põllumajandustootjate ja 
erametsaomanike liitudele. 
Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel võib 
toetust anda ka muudele maa valdajatele.

Or. bg

Muudatusettepanek 1375
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Direktiividega 92/43/EMÜ ja 
2009/147/EÜ seotud toetust antakse 
põllumajandustootjatele üksnes selliste 
ebasoodsate asjaolude puhul, mis tulenevad 
nõuetest, mis on rangemad nõukogu 
määruse (EL) nr HR/2012 artiklis 94 ja II 
lisas sätestatud hea põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundi standardist.

3. Direktiividega 92/43/EMÜ ja 
2009/147/EÜ seotud toetust antakse 
põllumajandustootjatele kõikide selliste 
ebasoodsate asjaolude puhul, mis tulenevad 
nende direktiivide rakendamisest.
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Or. it

Muudatusettepanek 1376
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Direktiividega 92/43/EMÜ ja 
2009/147/EÜ seotud toetust antakse 
põllumajandustootjatele üksnes selliste 
ebasoodsate asjaolude puhul, mis tulenevad 
nõuetest, mis on rangemad nõukogu 
määruse (EL) nr HR/2012 artiklis 94 ja II 
lisas sätestatud hea põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundi standardist.

3. Direktiividega 92/43/EMÜ ja 
2009/147/EÜ seotud toetust antakse 
põllumajandustootjatele üksnes selliste 
ebasoodsate asjaolude puhul, mis tulenevad
nõuetest, mis on rangemad nõukogu 
määruse (EL) nr HR/2012 artiklis 94 ja II 
lisas sätestatud hea põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundi standardist, ning see 
sõltub nimetatud direktiivides toodud 
eesmärkide täitmisega seotud konkreetsete 
majandamiskohustuste olemasolust.

Or. en

Muudatusettepanek 1377
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Direktiividega 92/43/EMÜ ja 
2009/147/EÜ seotud toetust antakse 
põllumajandustootjatele üksnes selliste 
ebasoodsate asjaolude puhul, mis tulenevad 
nõuetest, mis on rangemad nõukogu 
määruse (EL) nr HR/2012 artiklis 94 ja II 
lisas sätestatud hea põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundi standardist.

3. Direktiividega 92/43/EMÜ ja 
2009/147/EÜ seotud toetust antakse 
põllumajandustootjatele üksnes selliste 
ebasoodsate asjaolude puhul, mis tulenevad 
nõuetest, mis on rangemad nõukogu 
määruse (EL) nr HR/2012 artiklis 94 ja II 
lisas sätestatud hea põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundi standardist. Selles 
lõikes nimetatud makse arvutamiseks 
juhtudel, kus on oht, et hüljatakse 
keskkonnale ja kliimale soodsad tavad,
võib liikmesriik toetuse välja arvutada 
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tegevuse lõpetamise alternatiivkulu alusel.

Or. pt

Muudatusettepanek 1378
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Direktiiviga 2000/60/EÜ seotud toetust 
antakse põllumajandustootjatele üksnes 
konkreetsete nõuete puhul:

4. Direktiiviga 2000/60/EÜ seotud toetust 
antakse põllumajandustootjatele üksnes 
konkreetsete nõuete puhul, mis on 
rangemad kui määruse (EL) nr HR/2012 
VI jaotise 1. peatükis sätestatud 
kohustuslikud majandamis- ja hea 
põllumajandus- ja keskkonnaseisundi 
nõuded.

Or. fr

Muudatusettepanek 1379
Eric Andrieu, Marc Tarabella

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) mis on kehtestatud direktiiviga 
2000/60/EÜ ning on kooskõlas vesikonna 
majandamiskavu käsitlevate 
meetmeprogrammidega, mille eesmärk on 
saavutada kõnealuse direktiivi 
keskkonnaeesmärgid ning mis on 
rangemad veekaitset käsitlevate muude 
ELi õigusaktide rakendamiseks vajalikest 
meetmetest;

välja jäetud

Or. fr
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Muudatusettepanek 1380
Eric Andrieu, Marc Tarabella

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) mis on rangemad kui määruse (EL) nr 
HR/2012 VI jaotise I peatükis sätestatud 
kohustuslikud majandamisnõuded ja hea 
põllumajandus- ja keskkonnaseisundi 
nõuded ning määruse (EL) nr DP/2012 
III jaotise 2. peatükis sätestatud 
kohustused;

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 1381
Sergio Paolo Francesco Silvestris

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) mis on rangemad kui määruse (EL) nr 
HR/2012 VI jaotise I peatükis sätestatud 
kohustuslikud majandamisnõuded ja hea 
põllumajandus- ja keskkonnaseisundi 
nõuded ning määruse (EL) nr DP/2012 
III jaotise 2. peatükis sätestatud 
kohustused;

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 1382
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 4 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) mis on rangemad kui määruse (EL) nr 
HR/2012 VI jaotise I peatükis sätestatud
kohustuslikud majandamisnõuded ja hea 
põllumajandus- ja keskkonnaseisundi 
nõuded ning määruse (EL) nr DP/2012 
III jaotise 2. peatükis sätestatud 
kohustused;

(b) mis on rangemad kui nõukogu määruse 
(EL) nr HR/2012 artiklis 94 ja II lisas 
sätestatud hea põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundi nõuded.

Or. en

Muudatusettepanek 1383
Christel Schaldemose

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) mis on rangemad kui määruse (EL) nr 
HR/2012 VI jaotise I peatükis sätestatud 
kohustuslikud majandamisnõuded ja hea 
põllumajandus- ja keskkonnaseisundi 
nõuded ning määruse (EL) nr DP/2012 
III jaotise 2. peatükis sätestatud 
kohustused;

(b) mis on rangemad kui määruse (EL) nr 
HR/2012 VI jaotise I peatükis sätestatud 
hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi 
nõuded.

Or. en

Selgitus

Natura 2000 alade ja veepoliitika raamdirektiivi maksete lähtejoone kooskõlla viimine.
Maaelu arengu poliitikal peavad olema piisavad vahendid veepoliitika raamdirektiivi 
rakendamise tagamiseks. Veepoliitika raamdirektiivi maksetele kõrgema lähtejoone 
kehtestamine võib takistada veepoliitika raamdirektiivi rakendamist ja sellest tulenevat 
keskkonnakasu.

Muudatusettepanek 1384
Jens Rohde

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



PE494.479v01-00 168/174 AM\909513ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) mis on rangemad kui määruse (EL) nr 
HR/2012 VI jaotise I peatükis sätestatud 
kohustuslikud majandamisnõuded ja hea 
põllumajandus- ja keskkonnaseisundi 
nõuded ning määruse (EL) nr DP/2012 
III jaotise 2. peatükis sätestatud 
kohustused;

(b) mis on rangemad kui määruse (EL) nr 
HR/2012 VI jaotise I peatükis sätestatud 
hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi 
nõuded.

Or. en

Selgitus

Kolmele direktiivile tuleks kohaldada sama lähtejoont. Veepoliitika raamdirektiiv võib 
maakasutuses kaasa tuua suuri muutusi ja tagajärjeks võib olla põllumajandusmaast 
loobumine, mille eest peaks põllumajandustootja hüvitist saama.

Muudatusettepanek 1385
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) mis on rangemad kui määruse (EL) nr 
HR/2012 VI jaotise I peatükis sätestatud 
kohustuslikud majandamisnõuded ja hea 
põllumajandus- ja keskkonnaseisundi 
nõuded ning määruse (EL) nr DP/2012 
III jaotise 2. peatükis sätestatud 
kohustused;

(b) mis on rangemad kui määruse (EL) nr 
HR/2012 VI jaotise I peatükis sätestatud 
kohustuslikud majandamisnõuded ja hea 
põllumajandus- ja keskkonnaseisundi 
nõuded;

Or. es

Selgitus

Keskkonnakomponendi tavasid ei tohi lisada veepoliitika raamdirektiiviga ette nähtud toetuse 
lähtetingimustesse, sest nende toetuste tingimused peaksid olema samad mis Natura 2000 
toetuste puhul.

Muudatusettepanek 1386
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
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Zamora

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) mis on rangemad kui määruse (EL) nr 
HR/2012 VI jaotise I peatükis sätestatud 
kohustuslikud majandamisnõuded ja hea 
põllumajandus- ja keskkonnaseisundi 
nõuded ning määruse (EL) nr DP/2012 
III jaotise 2. peatükis sätestatud 
kohustused;

(b) mis on rangemad kui määruse (EL) nr 
HR/2012 VI jaotise I peatükis sätestatud 
kohustuslikud majandamisnõuded ja hea 
põllumajandus- ja keskkonnaseisundi 
nõuded;

Or. es

Selgitus

Keskkonnakomponendi tavasid ei tohi lisada veepoliitika raamdirektiiviga ette nähtud toetuse 
lähtetingimustesse, sest nende toetuste tingimused peaksid olema samad mis Natura 2000 
toetuste puhul.

Muudatusettepanek 1387
Izaskun Bilbao Barandica

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) mis on rangemad kui määruse (EL) nr 
HR/2012 VI jaotise I peatükis sätestatud 
kohustuslikud majandamisnõuded ja hea 
põllumajandus- ja keskkonnaseisundi 
nõuded ning määruse (EL) nr DP/2012 
III jaotise 2. peatükis sätestatud 
kohustused;

(b) mis on rangemad kui määruse (EL) nr 
HR/2012 VI jaotise I peatükis sätestatud 
kohustuslikud majandamisnõuded ja hea 
põllumajandus- ja keskkonnaseisundi 
nõuded;

Or. es

Selgitus

Veepoliitika raamdirektiivis ette nähtud abi maksmise tingimused võivad olla samad mis 
Natura 2000 toetuste puhul, kui keskkonnakomponendi tavad lisatakse veepoliitika 
raamdirektiivi abi andmise lähtetingimustesse.
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Muudatusettepanek 1388
Eric Andrieu, Marc Tarabella

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) mis on rangemad kui direktiivi 
2000/60/EÜ vastuvõtmise ajal ELis 
kehtinud õigusaktidega ettenähtud 
kaitsetase, nagu on sätestatud direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 4 lõikes 9 ning

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 1389
Eric Andrieu, Marc Tarabella

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) millega kehtestatakse maakasutusviisi 
olulised muudatused ja/või 
põllumajandustava olulised piirangud, 
mistõttu tulu väheneb märkimisväärselt.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 1390
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) millega kehtestatakse maakasutusviisi 
olulised muudatused ja/või 
põllumajandustava olulised piirangud, 

(d) millega kehtestatakse maakasutusviisi 
muudatused ja/või põllumajandustava 
piirangud, mistõttu tulu väheneb 
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mistõttu tulu väheneb märkimisväärselt. märkimisväärselt.

Or. es

Selgitus

Tuleb vältida seda, et mõned kahjumisse jäänud põllumajandusettevõtted jääksid ilma 
võimalusest taotleda kõnealust abi.

Muudatusettepanek 1391
Michel Dantin, Agnès Le Brun, Jim Higgins

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) millega kehtestatakse maakasutusviisi 
olulised muudatused ja/või 
põllumajandustava olulised piirangud, 
mistõttu tulu väheneb märkimisväärselt.

(d) millega kehtestatakse maakasutusviisi 
olulised muudatused ja/või 
põllumajandustava või 
keskkonnasõbralike tavade säilitamisega 
seotud olulised piirangud, millega 
võrreldes tulu väheneb märkimisväärselt.

Or. fr

Muudatusettepanek 1392
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 6 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) direktiivide 92/43/EMÜ ja 
2009/147/EÜ kohaselt määratud Natura 
2000 põllumajandus- ja metsaalad;

(a) direktiivide 92/43/EMÜ ja 
2009/147/EÜ kohaselt määratud
Natura 2000 põllumajandus- ja metsaalad, 
ning samuti põllumajandus- ja metsaalad, 
millele on osutatud direktiivi 92/43/EMÜ 
artiklis 12 ja mis jäävad väljapoole 
direktiivi 92/43/EMÜ artiklis 6 või 
direktiivi 2009/14/EÜ artiklis 4 sätestatud 
alasid, kui seal esineb nimetatud 
direktiividega hõlmatud liike või elupaiku;
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Or. fr

Muudatusettepanek 1393
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 6 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) muud piiritletud looduskaitsealad, mille 
puhul põllumajandusele või metsadele 
kohaldatakse keskkonnapiiranguid seoses
direktiivi 92/43/EMÜ artikli 10 
rakendamisega. Kõnealused alad ei tohi 
ületada ühe maaelu arengu programmi 
kohta 5 % Natura 2000 territoriaalsesse 
kohaldamisaladesse kuuluvatest aladest;

(b) muud piiritletud looduskaitsealad, mille 
puhul põllumajandusele või metsadele 
kohaldatakse keskkonnapiiranguid, mis 
aitavad kaasa direktiivi 92/43/EMÜ IV 
lisas toodud liikide populatsioonide 
parandamisele, direktiivi 92/43/EMÜ
artikli 10 rakendamisele ja direktiivi 
2009/147/EÜ artikli 1 kohaselt kõikidele 
linnuliikidele. Käesolevas punktis 
nimetatud kõnealused alad ei tohi ületada 
ühe maaelu arengu programmi kohta 7%
Natura 2000 territoriaalsesse 
kohaldamisaladesse kuuluvatest aladest;

Or. en

Muudatusettepanek 1394
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Liikmesriigid tagavad, et 
rahastamiskavas on eraldi eelarve Natura 
2000 põllumajanduslikele alade, Natura 
2000 metsaalade ja veepoliitika 
raamdirektiivi kohaste toetuste jaoks.

Or. en
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Muudatusettepanek 1395
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 31 a
Püsikultuurid

Tavapärastest seadmestikku 
investeerimise ja seadmestiku uuendamise 
nõuetest hoolimata tagavad 
põllumajandustootjad püsikultuuride 
säilitamise.

Or. it

Muudatusettepanek 1396
Wojciech Michał Olejniczak

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetust mägiala või looduslikust või muust 
konkreetsest eripärast tingitud piirangutega 
alade põllumajandustootjatele antakse iga-
aastase toetusena kasutusel oleva 
põllumajandusmaa hektari kohta, et 
hüvitada põllumajandustootjatele lisakulud 
ja saamatajäänud tulu, mis on seotud 
asjaomase piirkonna 
põllumajandustootmist mõjutavate 
piirangutega.

Toetust mägiala või looduslikust või muust 
konkreetsest eripärast tingitud piirangutega 
alade põllumajandustootjatele, sealhulgas 
eriti põllumajandustootjatele, kes 
tegutsevad kõrge loodusliku väärtusega 
põllumajandussüsteemides, antakse iga-
aastase toetusena kasutusel oleva 
põllumajandusmaa hektari kohta, et 
hüvitada põllumajandustootjatele lisakulud 
ja saamatajäänud tulu, mis on seotud 
asjaomase piirkonna 
põllumajandustootmist mõjutavate 
piirangutega.

Or. pl

Selgitus

Lisaks mägipiirkondadele ja muude eripäradega piiratud piirkondadele tuleb arvesse võtta 
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kõrge loodusliku väärtusega alasid, kus üldiselt madalad põllumajandustegevuse tulud viivad 
põllumajanduse intensiivistamiseni, mis aga vähendab nende alade looduslikku ja 
maastikulist väärtust.


