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Muudatusettepanek 1244
James Nicholson, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre, Emma 
McClarkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1245
Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1246
James Nicholson, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
III jaotis – 2. peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kliimat ja keskkonda säästvate 
põllumajandustavadega seotud toetus

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1247
Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre
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Ettepanek võtta vastu määrus
III jaotis – 2. peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kliimat ja keskkonda säästvate 
põllumajandustavadega seotud toetus

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1248
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
III jaotis – 2. peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kliimat ja keskkonda säästvate 
põllumajandustavadega seotud toetus

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1249
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
III jaotis – 2. peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kliimat ja keskkonda säästvate 
põllumajandustavadega seotud toetus

Toetused arenenud säästvate 
põllumajandussüsteemide loomiseks, 
keskkonnajuhtimiseks ja kliimamuutuste 
mõju leevendamiseks

Or. en

Muudatusettepanek 1250
Britta Reimers
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajandustootjad, kellel on õigus 
saada toetust 1. peatükis osutatud 
põhitoetuskava alusel, järgivad artikli 25 
lõikes 2 määratletud toetuskõlblikel 
hektaritel järgmisi kliimat ja keskkonda 
säästvaid põllumajandustavasid:

välja jäetud

a) kasvatavad oma põllumaal kolme eri 
põllukultuuri, kui põllumajandustootja 
põllumaa on suurem kui kolm hektarit 
ning suurema osa aastast ei kasutata seda 
täielikult rohu tootmiseks (külvatud või 
looduslik) ega kesana või sellel ei 
kasvatata üksnes vees kasvavaid 
põllukultuure;
b) säilitavad oma põllumajandusliku 
majapidamise olemasoleva püsirohumaa  
ning
c) nende põllumajandusmaa hõlmab 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala.

Or. de

Muudatusettepanek 1251
Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Janusz Wojciechowski, 
Czesław Adam Siekierski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajandustootjad, kellel on õigus 
saada toetust 1. peatükis osutatud 
põhitoetuskava alusel, järgivad artikli 25 
lõikes 2 määratletud toetuskõlblikel 
hektaritel järgmisi kliimat ja keskkonda 
säästvaid põllumajandustavasid:

1. Liikmesriigid maksavad iga-aastast 
toetust kliimat ja keskkonda säästvate 
põllumajandustavade eest 
põllumajandustootjatele, kellel on õigus 
saada toetust 1. peatükis osutatud 
põhitoetuskava alusel, kui nad järgivad 
artikli 25 lõikes 2 määratletud 
toetuskõlblikel hektaritel järgmisi 
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põllumajandustavasid:
a) põllumajandustootja kasutab vähemalt 
10 % liikmesriikide otsetoetuste riiklikust 
ülemmäärast põllumajanduse 
keskkonnameetmete rahastamiseks teise 
samba raames, mis ületab olemasolevat 
taset ja on 100 % ulatuses ELi poolt 
rahastatud;
b) 1) „põllumajandustootjad, kes toimivad 
määratluse kohaselt 
keskkonnasäästlikult” 
Liikmesriigid võivad teha valiku 
järgmistest kriteeriumitest:
– mahepõllumajandus,
– 100% sertifitseeritud säästev 
põllumajandus,
– > 50 % rohumaast või < 15 ha või 1/3 
põllumajandusliku majapidamise 
keskmisest suurusest (võib valida ühe 
esitatud kahest valikust), põllumaa,  
– põllumajandusettevõtted, kelle 
kasutatavast põllumajandusmaast on 
vähemalt 20 % seotud konkreetsete 
põllumajanduse 
keskkonnaprogrammidega, 
– põllumajandusettevõtted, kelle 
kasutatavast põllumajandusmaast asuvad 
vähemalt 20 % Natura 2000 aladel,
– põllumajandusettevõtted, kelle 
toetuskõlbulikust maast vähemalt 20 % on 
kaetud metsadega, mille kõige suurem 
tükk ei ületa 15 ha. 
b)2) muud / „põllumajandustootjad, kes ei 
toimi määratluse kohaselt 
keskkonnasäästlikult” 
Liikmesriigid peavad valima järgmistest 
keskkonnasäästlikkuse meetmetest 
vähemalt kolm, mis saavad 
põllumajandustootjale siduvaks. 
Alternatiivina võivad liikmesriigid lubada 
põllumajandustootjatel valida kolm 
keskkonnasäästlikkuse meedet 
liikmesriikide poolt kindlaks määratud 
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pikemast loetelust.
Põhitoetus ei sõltub 15 % 
keskkonnasäästlikkuse toetusest.
Loetelu peaks sisaldama järgmist:
– ökoloogiliselt esmatähtsad alad,
alad, mis kuuluvad 5 % ökoloogiliselt 
esmatähtsate alade hulka:
põllumajandusliku majapidamise 
põllumaad, mis asuvad Natura 2000 
aladel või muudel kaitstud aladel; 
põllumajandusliku majapidamise 
põllumajandusmaa alad, mis kuuluvad 
konkreetsete põllumajanduse 
keskkonnaprogrammide alla; alad, millel 
ei kasutata nitraatväetist;  
põllumajandusmaa alad, mis sisaldavad 
maastikuelemente (näiteks metsastatud 
alad, hekid, terrassid), puhvervööndeid, 
mitteharitavaid alasid (kesa). 
Püsikultuuride all olevad alad tuleks 
nõudest vabastada. 
Et suurendada ökoloogiliselt esmatähtsaid 
alasid hõlmavate meetmete kasu 
keskkonnale ja bioloogilisele 
mitmekesisusele, võivad liikmesriigid 
otsustada kohaldada ühist lähenemisviisi, 
mille kohaselt täidab rühm 
põllumajandustootjaid nõudeid 
piirkondlikul tasandil. 
– põllukultuuride mitmekesistamine,
– püsirohumaade kaitse,
– 2 % ökoloogiliselt esmatähtsatest aladest 
on rohumaad,
– maakate/vahekultuurid,
– alad, millel kasvavad karjasöödarohi ja 
muud mitmeaastased kultuurid,
– väetamis- ja/või mullaharimiskavad,
– sertifitseeritud energiatõhusus (vähem 
sisendit, parandatud ressursitõhusus, 
alternatiivsete energiaallikate 
kasutusvõimalus või taastuvad toorained),    
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– kasutatakse vähemalt 10 % 
liikmesriikide otsetoetuste riiklikust 
ülemmäärast põllumajanduse 
keskkonnameetmete rahastamiseks teise 
samba raames, mis ületab olemasolevat 
taset ja on 100 % ulatuses ELi poolt 
rahastatud;
c) kohaldada nõuetele vastavuse eeskirju, 
mille kohaselt kohaldatakse 2 % üle 50 ha 
suurusest maa-alast keskkonna- ja 
kliimakaitsemeetmeid, võttes arvesse 
olemasolevad maastikuelemente.

Or. de

Muudatusettepanek 1252
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Astrid Lulling, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajandustootjad, kellel on õigus 
saada toetust 1. peatükis osutatud 
põhitoetuskava alusel, järgivad artikli 25 
lõikes 2 määratletud toetuskõlblikel 
hektaritel järgmisi kliimat ja keskkonda 
säästvaid põllumajandustavasid:

1. Liikmesriigid annavad kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
järgimise eest iga-aastast toetust nendele 
põllumajandustootjatele, kellel on õigus 
saada toetust 1. peatükis osutatud 
põhitoetuskava alusel.
Põllumajandustootjatel on ipso facto 
õigus saada toetust, kui nad täidavad 
määratluse kohaselt 
keskkonnasäästlikkuse kriteeriumeid 
vastavalt artikli 29 lõikele 4. Liikmesriigid 
valivad järgmisest loetelust neli meedet 
ning põllumajandustootjad järgivad artikli 
25 lõikes 2 määratletud toetuskõlblikel 
hektaritel kahte riiklikult või 
piirkondlikult valitud 
põllumajandusmeedet:

Or. en
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Muudatusettepanek 1253
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajandustootjad, kellel on õigus 
saada toetust 1. peatükis osutatud 
põhitoetuskava alusel, järgivad artikli 25 
lõikes 2 määratletud toetuskõlblikel 
hektaritel järgmisi kliimat ja keskkonda 
säästvaid põllumajandustavasid:

1. Põllumajandustootjad, kellel on õigus 
saada toetust 1. peatükis osutatud 
põhitoetuskava alusel, järgivad artikli 25 
lõikes 2 määratletud toetuskõlblikel 
hektaritel kahte kliimat ja keskkonda 
säästvat põllumajandustava, mille 
liikmesriik on valinud Euroopa meetmete 
täielikust loetelust.
Liikmesriigid valivad Euroopa täielikust 
loetelust vähemalt viis kliimat ja 
keskkonda säästvat põllumajandustava.
Liikmesriigid võivad valida järgmised 
kliimat ja keskkonda säästvad 
põllumajandustavad:

Or. fr

Muudatusettepanek 1254
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajandustootjad, kellel on õigus 
saada toetust 1. peatükis osutatud 
põhitoetuskava alusel, järgivad artikli 25 
lõikes 2 määratletud toetuskõlblikel 
hektaritel järgmisi kliimat ja keskkonda 
säästvaid põllumajandustavasid:

1. Põllumajandustootjad, kellel on õigus 
saada toetust 1. peatükis osutatud 
põhitoetuskava alusel, otsustavad järgida
artikli 25 lõikes 2 määratletud 
toetuskõlblikel hektaritel vähemalt ühte 
järgmistest kliimat ja keskkonda 
säästvatest põllumajandustavadest,
tingimusel et see ei too nende 
põllumajanduslikes majapidamistes kaasa 
tootmisvõimsuse märkimisväärset langust:

Or. pt
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Muudatusettepanek 1255
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajandustootjad, kellel on õigus 
saada toetust 1. peatükis osutatud 
põhitoetuskava alusel, järgivad artikli 25 
lõikes 2 määratletud toetuskõlblikel 
hektaritel järgmisi kliimat ja keskkonda 
säästvaid põllumajandustavasid:

1. Põllumajandustootjatele, kellel on õigus 
saada toetust 1. peatükis osutatud 
põhitoetuskava alusel ning kes rakendavad
artikli 25 lõikes 2 määratletud 
toetuskõlblikel hektaritel kahte järgnevalt
loetletud kliimat ja keskkonda säästvatest 
põllumajandustavadest, makstakse igal 
aastal lisatoetust:

Or. en

Muudatusettepanek 1256
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajandustootjad, kellel on õigus 
saada toetust 1. peatükis osutatud 
põhitoetuskava alusel, järgivad artikli 25 
lõikes 2 määratletud toetuskõlblikel 
hektaritel järgmisi kliimat ja keskkonda 
säästvaid põllumajandustavasid:

1. Põllumajandustootjatele, kellel on õigus 
saada toetust 1. peatükis osutatud 
põhitoetuskava alusel ning kes rakendavad
artikli 25 lõikes 2 määratletud 
toetuskõlblikel hektaritel kahte järgnevalt
loetletud kliimat ja keskkonda säästvatest 
põllumajandustavadest, makstakse igal 
aastal lisatoetust:

Or. en

Muudatusettepanek 1257
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajandustootjad, kellel on õigus 
saada toetust 1. peatükis osutatud 
põhitoetuskava alusel, järgivad artikli 25 
lõikes 2 määratletud toetuskõlblikel 
hektaritel järgmisi kliimat ja keskkonda 
säästvaid põllumajandustavasid:

1. Liikmesriigid maksavad iga-aastast 
toetust kliimat ja keskkonda säästvate 
põllumajandustavade eest 
põllumajandustootjatele, kellel on õigus 
saada toetust 1. peatükis osutatud 
põhitoetuskava alusel, kui nad järgivad 
artikli 25 lõikes 2 määratletud 
toetuskõlblikel hektaritel kolme järgmistest 
põllumajandustavadest:

Or. en

Selgitus

Tavade piiratud valimisvõimalus annaks liikmesriikidele ja piirkondadele rohkem 
paindlikkust, et kohandada keskkonnasäästlikkuse meetmeid vastavalt oma eripäradele, 
vajadustele ja agronoomilistele oludele.   Lähenemisviis ”üks lahendus kõigile” ei too 
keskkonnale ja kliimale tõenäoliselt sama suurt kasu.

Muudatusettepanek 1258
James Nicholson, Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajandustootjad, kellel on õigus 
saada toetust 1. peatükis osutatud 
põhitoetuskava alusel, järgivad artikli 25 
lõikes 2 määratletud toetuskõlblikel 
hektaritel järgmisi kliimat ja keskkonda 
säästvaid põllumajandustavasid:

1. Liikmesriigid maksavad iga-aastast 
toetust põllumajandustootjatele, kes
järgivad artikli 25 lõikes 2 määratletud 
toetuskõlblikel hektaritel vähemalt kolme 
järgmistest kliimat ja keskkonda 
säästvatest põllumajandustavadest:

Or. en

Muudatusettepanek 1259
James Nicholson, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre, Julie Girling
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajandustootjad, kellel on õigus 
saada toetust 1. peatükis osutatud 
põhitoetuskava alusel, järgivad artikli 25 
lõikes 2 määratletud toetuskõlblikel 
hektaritel järgmisi kliimat ja keskkonda 
säästvaid põllumajandustavasid:

1. Põllumajandustootjad, kellel on õigus 
saada toetust 1. peatükis osutatud ühtse 
otsemaksete kava alusel, võivad otsustada 
järgida artikli 25 lõikes 2 määratletud 
toetuskõlblikel hektaritel vähemalt kolme
järgmistest kliimat ja keskkonda 
säästvatest põllumajandustavadest:

Or. en

Muudatusettepanek 1260
Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajandustootjad, kellel on õigus 
saada toetust 1. peatükis osutatud 
põhitoetuskava alusel, järgivad artikli 25 
lõikes 2 määratletud toetuskõlblikel 
hektaritel järgmisi kliimat ja keskkonda 
säästvaid põllumajandustavasid:

1. Põllumajandustootjad, kellel on õigus 
saada toetust 1. peatükis osutatud ühtse 
otsemaksete kava alusel, võivad otsustada 
järgida artikli 25 lõikes 2 määratletud 
toetuskõlblikel hektaritel vähemalt kolme
järgmistest kliimat ja keskkonda 
säästvatest põllumajandustavadest:

Or. en

Muudatusettepanek 1261
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajandustootjad, kellel on õigus 
saada toetust 1. peatükis osutatud 
põhitoetuskava alusel, järgivad artikli 25 

1. Põllumajandustootjad, kellel on õigus 
saada toetust 1. peatükis osutatud 
põhitoetuskava alusel, saavad lisatoetust, 
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lõikes 2 määratletud toetuskõlblikel 
hektaritel järgmisi kliimat ja keskkonda 
säästvaid põllumajandustavasid:

eeldusel et nad järgivad artikli 25 lõikes 2 
määratletud toetuskõlblikel hektaritel nelja  
järgmisest kuuest kliimat ja keskkonda 
säästvast põllumajandustavast:

Or. en

Muudatusettepanek 1262
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajandustootjad, kellel on õigus 
saada toetust 1. peatükis osutatud 
põhitoetuskava alusel, järgivad artikli 25 
lõikes 2 määratletud toetuskõlblikel 
hektaritel järgmisi kliimat ja keskkonda 
säästvaid põllumajandustavasid:

1. Põllumajandustootjad, kellel on õigus 
saada toetust 1. peatükis osutatud
põhitoetuskava alusel, korraldavad 
ajavahemikus 2014–2020 artikli 25 lõikes 
2 määratletud toetuskõlblikel hektaritel 
dünaamilise ülemineku säästvale 
põllumajandussüsteemile, mille abil on 
võimalik tegeleda keskkonna-, kliima-, 
bioloogilise mitmekesisuse, mullaharimise 
ja veemajandamisega seotud 
probleemidega integreeritud viisil, mis 
tähendab järgmist:

Or. en

Selgitus

Dünaamiline üleminek säästvale põllumajandussüsteemile peaks põllumajandustootjale 
andma piisavalt aega uute tingimustega kohanemiseks. Keskkonnasäästlikkuse meetmete 
rakendamiseks ette nähtud toetuste maksmist tuleks seetõttu alustada 20 %-se toetusega 2014. 
aastal ning 2020. aastaks tuleks see tõsta 50%-ni. Põllumajandustootjad kaotavad 
põhitoetuskava raames kuni 100% toetustest, kui nad ei kohalda keskkonnasäästlikkuse 
meetmeid nõuetekohaselt.

Muudatusettepanek 1263
Giancarlo Scottà, 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 29 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajandustootjad, kellel on õigus 
saada toetust 1. peatükis osutatud 
põhitoetuskava alusel, järgivad artikli 25 
lõikes 2 määratletud toetuskõlblikel 
hektaritel järgmisi kliimat ja keskkonda 
säästvaid põllumajandustavasid:

1. Liikmesriigid maksavad iga-aastast 
toetust kliimat ja keskkonda säästvate 
põllumajandustavade eest 
põllumajandustootjatele, kellel on õigus 
saada toetust 1. peatükis osutatud 
põhitoetuskava alusel, kui nad järgivad 
artikli 25 lõikes 2 määratletud hektaritel, 
millel rakendatakse 
keskkonnasäästlikkuse meetmeid, järgmisi 
põllumajandustavasid:

Or. it

Muudatusettepanek 1264
James Nicholson, Richard Ashworth

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajandustootjad, kellel on õigus 
saada toetust 1. peatükis osutatud 
põhitoetuskava alusel, järgivad artikli 25 
lõikes 2 määratletud toetuskõlblikel 
hektaritel järgmisi kliimat ja keskkonda 
säästvaid põllumajandustavasid:

1. Põllumajandustootjatele, kellel on õigus 
saada toetust 1. peatükis osutatud 
põhitoetuskava alusel ning kes tegutsevad 
1. peatükis nimetatud ühtse otsemaksete 
kava raames ning rakendavad artikli 25 
lõikes 2 määratletud toetuskõlblikel 
hektaritel järgmisi kliimat ja keskkonda 
säästvaid põllumajandustavasid, makstakse 
igal aastal lisatoetust:

Or. en

Muudatusettepanek 1265
Richard Ashworth

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajandustootjad, kellel on õigus 
saada toetust 1. peatükis osutatud 
põhitoetuskava alusel, järgivad artikli 25 
lõikes 2 määratletud toetuskõlblikel 
hektaritel järgmisi kliimat ja keskkonda 
säästvaid põllumajandustavasid:

1. Põllumajandustootjatele, kellel on õigus 
saada toetust 1. peatükis osutatud 
põhitoetuskava alusel ning kes tegutsevad 
1. peatükis nimetatud ühtse otsemaksete 
kava raames ning rakendavad artikli 25 
lõikes 2 määratletud toetuskõlblikel 
hektaritel järgmisi kliimat ja keskkonda 
säästvaid põllumajandustavasid, makstakse 
igal aastal lisatoetust:

Or. en

Muudatusettepanek 1266
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajandustootjad, kellel on õigus 
saada toetust 1. peatükis osutatud 
põhitoetuskava alusel, järgivad artikli 25 
lõikes 2 määratletud toetuskõlblikel 
hektaritel järgmisi kliimat ja keskkonda 
säästvaid põllumajandustavasid:

1. Liikmesriigid maksavad lisatoetust 
põllumajandustootjatele, kellel on õigus 
saada toetust 1. peatükis osutatud 
põhitoetuskava alusel ning kelle 
põllumajandusettevõtte artikli 25 lõikes 2 
määratletud toetuskõlblikel hektaritel 
rakendatakse järgmisi kliimat ja 
keskkonda säästvaid põllumajandustavasid:

Or. es

Muudatusettepanek 1267
Agnès Le Brun

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajandustootjad, kellel on õigus 1. Lisatoetust makstakse nendele 
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saada toetust 1. peatükis osutatud 
põhitoetuskava alusel, järgivad artikli 25 
lõikes 2 määratletud toetuskõlblikel 
hektaritel järgmisi kliimat ja keskkonda 
säästvaid põllumajandustavasid:

põllumajandustootjatele, kes järgivad 
artikli 25 lõikes 2 määratletud 
toetuskõlblikel hektaritel järgmisi kliimat 
ja keskkonda säästvaid 
põllumajandustavasid:

Or. fr

Muudatusettepanek 1268
Robert Dušek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajandustootjad, kellel on õigus 
saada toetust 1. peatükis osutatud 
põhitoetuskava alusel, järgivad artikli 25 
lõikes 2 määratletud toetuskõlblikel 
hektaritel järgmisi kliimat ja keskkonda 
säästvaid põllumajandustavasid:

1. Põllumajandustootjad, kellel on õigus 
saada toetust 1. peatükis osutatud 
põhitoetuskava alusel, võivad taotleda 
kliimat ja keskkonda säästvate 
põllumajandustavade järgimise eest 
toetust, tingimusel et nad järgivad artikli 
25 lõikes 2 määratletud toetuskõlblikel 
hektaritel järgmisi kliimat ja keskkonda 
säästvaid põllumajandustavasid:

Or. en

Muudatusettepanek 1269
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajandustootjad, kellel on õigus 
saada toetust 1. peatükis osutatud 
põhitoetuskava alusel, järgivad artikli 25 
lõikes 2 määratletud toetuskõlblikel 
hektaritel järgmisi kliimat ja keskkonda 
säästvaid põllumajandustavasid:

1. Põllumajandustootjad, kellel on õigus 
saada toetust 1. peatükis osutatud 
põhitoetuskava alusel, võivad taotleda 
kliimat ja keskkonda säästvate 
põllumajandustavade järgimise eest 
toetust, tingimusel et nad järgivad artikli 
25 lõikes 2 määratletud toetuskõlblikel 
hektaritel järgmisi kliimat ja keskkonda 
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säästvaid põllumajandustavasid:

Or. en

Muudatusettepanek 1270
Carlo Fidanza

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajandustootjad, kellel on õigus 
saada toetust 1. peatükis osutatud 
põhitoetuskava alusel, järgivad artikli 25 
lõikes 2 määratletud toetuskõlblikel 
hektaritel järgmisi kliimat ja keskkonda 
säästvaid põllumajandustavasid:

1. Põllumajandustootjatel, kellel on õigus 
saada toetust 1. peatükis osutatud 
põhitoetuskava alusel, on õigus saada 
lisatoetust, kui nad järgivad artikli 25 
lõikes 2 määratletud toetuskõlblikel 
hektaritel järgmisi kliimat ja keskkonda 
säästvaid põllumajandustavasid:

Or. it

Muudatusettepanek 1271
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajandustootjad, kellel on õigus 
saada toetust 1. peatükis osutatud 
põhitoetuskava alusel, järgivad artikli 25 
lõikes 2 määratletud toetuskõlblikel 
hektaritel järgmisi kliimat ja keskkonda 
säästvaid põllumajandustavasid:

1. Põllumajandustootjad, kellel on õigus 
saada toetust 1. peatükis osutatud 
põhitoetuskava alusel, järgivad artikli 25 
lõikes 2 määratletud toetuskõlblikel 
hektaritel või loomakasvatusettevõtetes
järgmisi kliimat ja keskkonda säästvaid 
põllumajandustavasid:

Or. es

Muudatusettepanek 1272
Ulrike Rodust, Brian Simpson
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajandustootjad, kellel on õigus 
saada toetust 1. peatükis osutatud 
põhitoetuskava alusel, järgivad artikli 25 
lõikes 2 määratletud toetuskõlblikel 
hektaritel järgmisi kliimat ja keskkonda 
säästvaid põllumajandustavasid:

1. Põllumajandustootjad, kellel on õigus 
saada toetust 1. peatükis osutatud 
põhitoetuskava alusel, kohustuvad järgima
artikli 25 lõikes 2 määratletud 
toetuskõlblikel hektaritel järgmist kliimat 
ja keskkonda säästvate 
põllumajandustavade paketti:

Or. en

Muudatusettepanek 1273
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajandustootjad, kellel on õigus 
saada toetust 1. peatükis osutatud 
põhitoetuskava alusel, järgivad artikli 25 
lõikes 2 määratletud toetuskõlblikel 
hektaritel järgmisi kliimat ja keskkonda 
säästvaid põllumajandustavasid:

1. Põllumajandustootjad, kellel on õigus 
saada toetust 1. peatükis osutatud 
põhitoetuskava alusel, järgivad artikli 25 
lõikes 2 määratletud toetuskõlblikel 
hektaritel järgmist kliimat ja keskkonda 
säästvate põllumajandustavade paketti:

Or. en

Muudatusettepanek 1274
Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajandustootjad, kellel on õigus 
saada toetust 1. peatükis osutatud 
põhitoetuskava alusel, järgivad artikli 25 

1. Põllumajandustootjad, kellel on õigus 
saada toetust 1. peatükis osutatud
põhitoetuskava alusel, järgivad artikli 25 
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lõikes 2 määratletud toetuskõlblikel 
hektaritel järgmisi kliimat ja keskkonda 
säästvaid põllumajandustavasid:

lõikes 2 määratletud toetuskõlblikel 
hektaritel järgmisi kliimat, maastikku ja 
keskkonda säästvaid põllumajandustavasid:

Or. en

Muudatusettepanek 1275
James Nicholson, Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajandustootjad, kellel on õigus 
saada toetust 1. peatükis osutatud 
põhitoetuskava alusel, järgivad artikli 25
lõikes 2 määratletud toetuskõlblikel 
hektaritel järgmisi kliimat ja keskkonda 
säästvaid põllumajandustavasid:

1. Põllumajandustootjad, kellel on õigus 
saada toetust 1. peatükis osutatud 
põhitoetuskava alusel, järgivad artikli 26
lõikes 1 määratletud toetuskõlblikel 
hektaritel järgmisi kliimat ja keskkonda 
säästvaid põllumajandustavasid:

Or. en

Selgitus

Keskkonnasäästlikkuse meetmete rakendamise kohustus tuleks kehtestada mitte kõikidele 
põllumajanduslikku majapidamisse kuuluvatele maatükkidele, vaid ainult 
põllumajandustootja poolt põhitoetuse saamiseks esitatud maatükkidele.   Kogu 
põllumajanduslikku majapidamisse kuuluva maa kaasamine on väga keeruline ning ei ole 
selge, kuidas kohaldada keskkonnasäästlikkuse meetmeid sellisel maatükil, mida kasutavad 
ühe kalendriaasta jooksul rohkem kui üks põllumajandustootjat.

Muudatusettepanek 1276
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kasvatavad oma põllumaal kolme eri 
põllukultuuri, kui põllumajandustootja 
põllumaa on suurem kui kolm hektarit 
ning suurema osa aastast ei kasutata seda 

välja jäetud
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täielikult rohu tootmiseks (külvatud või 
looduslik) ega kesana või sellel ei 
kasvatata üksnes vees kasvavaid 
põllukultuure;

Or. de

Muudatusettepanek 1277
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kasvatavad oma põllumaal kolme eri 
põllukultuuri, kui põllumajandustootja 
põllumaa on suurem kui kolm hektarit 
ning suurema osa aastast ei kasutata seda 
täielikult rohu tootmiseks (külvatud või 
looduslik) ega kesana või sellel ei 
kasvatata üksnes vees kasvavaid 
põllukultuure;

a) rakendavad põllukultuurid 
mitmekesistamist;

Or. de

Muudatusettepanek 1278
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Liisa Jaakonsaari, 
Hannu Takkula

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kasvatavad oma põllumaal kolme eri 
põllukultuuri, kui põllumajandustootja 
põllumaa on suurem kui kolm hektarit 
ning suurema osa aastast ei kasutata seda 
täielikult rohu tootmiseks (külvatud või 
looduslik) ega kesana või sellel ei 
kasvatata üksnes vees kasvavaid 
põllukultuure;

a) tagavad põllukultuuride 
mitmekesistamise, nagu seda on 
kirjeldatud artiklis 30;
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Or. en

Selgitus

Teksti lihtsustamise huvides peaksid selles artiklis sätestatud keskkonnasäästlikkuse normid 
olema kooskõlas artikliga 30, kus need on esitatud üksikasjalikumalt.

Muudatusettepanek 1279
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre, Vicky Ford, Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kasvatavad oma põllumaal kolme eri 
põllukultuuri, kui põllumajandustootja 
põllumaa on suurem kui kolm hektarit 
ning suurema osa aastast ei kasutata seda 
täielikult rohu tootmiseks (külvatud või 
looduslik) ega kesana või sellel ei 
kasvatata üksnes vees kasvavaid 
põllukultuure;

a) valivad külvikorra alusel vaheldumisi 
põllukultuure, mis sobivad söödaks 
metsloomadele, lindudele ja putukatele;

Or. en

Muudatusettepanek 1280
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kasvatavad oma põllumaal kolme eri 
põllukultuuri, kui põllumajandustootja 
põllumaa on suurem kui kolm hektarit ning 
suurema osa aastast ei kasutata seda 
täielikult rohu tootmiseks (külvatud või 
looduslik) ega kesana või sellel ei 
kasvatata üksnes vees kasvavaid 
põllukultuure;

(a) kasvatavad oma põllumaal vaheldumisi 
nelja eri põllukultuuri, kui 
põllumajandustootja põllumaa on suurem 
kui kümme hektarit ning suurema osa 
aastast ei kasutata seda täielikult rohu 
tootmiseks (külvatud või looduslik) ega 
kesana või sellel ei kasvatata üksnes vees 
kasvavaid põllukultuure; ning
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Or. en

Muudatusettepanek 1281
Ulrike Rodust

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kasvatavad oma põllumaal kolme eri 
põllukultuuri, kui põllumajandustootja 
põllumaa on suurem kui kolm hektarit ning 
suurema osa aastast ei kasutata seda 
täielikult rohu tootmiseks (külvatud või 
looduslik) ega kesana või sellel ei
kasvatata üksnes vees kasvavaid 
põllukultuure;

a) kasutavad oma põllumaal vähemalt 
kolme eri põllukultuuriga külvikorda, kui 
põllumajandustootja põllumaa on suurem 
kui kümme hektarit ning suurema osa 
aastast ei kasutata seda täielikult rohu 
tootmiseks (külvatud või looduslik) ega 
kesana või sellel ei kasvatata üksnes vees 
kasvavaid põllukultuure;

Or. en

Muudatusettepanek 1282
Brian Simpson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kasvatavad oma põllumaal kolme eri 
põllukultuuri, kui põllumajandustootja 
põllumaa on suurem kui kolm hektarit ning 
suurema osa aastast ei kasutata seda 
täielikult rohu tootmiseks (külvatud või 
looduslik) ega kesana või sellel ei 
kasvatata üksnes vees kasvavaid 
põllukultuure;

a) kasutavad oma põllumaal vähemalt 
kolme eri põllukultuuriga külvikorda, kui 
põllumajandustootja põllumaa on suurem 
kui kolm hektarit ning suurema osa aastast 
ei kasutata seda täielikult rohu tootmiseks 
(külvatud või looduslik) ega kesana või 
sellel ei kasvatata üksnes vees kasvavaid 
põllukultuure;

Or. en

Muudatusettepanek 1283
James Nicholson, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre, Vicky Ford
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kasvatavad oma põllumaal kolme eri 
põllukultuuri, kui põllumajandustootja 
põllumaa on suurem kui kolm hektarit
ning suurema osa aastast ei kasutata seda 
täielikult rohu tootmiseks (külvatud või 
looduslik) ega kesana või sellel ei 
kasvatata üksnes vees kasvavaid 
põllukultuure;

a) kasvatavad oma põllumaal kahte eri 
põllukultuuri, kui põllumajandustootja 
põllumaa suurus ületab VI lisas näidatud 
põllumajandusliku majapidamise 
keskmise suuruse ning suurema osa aastast 
ei kasutata seda täielikult rohu tootmiseks 
(külvatud või looduslik) ega kesana või 
sellel ei kasvatata üksnes vees kasvavaid 
põllukultuure;

Or. en

Muudatusettepanek 1284
Richard Ashworth, Robert Sturdy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kasvatavad oma põllumaal kolme eri 
põllukultuuri, kui põllumajandustootja 
põllumaa on suurem kui kolm hektarit
ning suurema osa aastast ei kasutata seda 
täielikult rohu tootmiseks (külvatud või 
looduslik) ega kesana või sellel ei 
kasvatata üksnes vees kasvavaid 
põllukultuure;

a) kasvatavad oma põllumaal kahte eri 
põllukultuuri, kui põllumajandustootja 
põllumaa suurus ületab VI lisas näidatud 
põllumajandusliku majapidamise 
keskmise suuruse ning suurema osa aastast 
ei kasutata seda täielikult rohu tootmiseks 
(külvatud või looduslik) ega kesana või 
sellel ei kasvatata üksnes vees kasvavaid 
põllukultuure;

Or. en

Muudatusettepanek 1285
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt a



PE494.483v01-00 24/174 AM\909517ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kasvatavad oma põllumaal kolme eri 
põllukultuuri, kui põllumajandustootja 
põllumaa on suurem kui kolm hektarit
ning suurema osa aastast ei kasutata seda 
täielikult rohu tootmiseks (külvatud või 
looduslik) ega kesana või sellel ei 
kasvatata üksnes vees kasvavaid 
põllukultuure;

a) kasvatavad oma põllumaal kahte eri 
põllukultuuri, kui põllumajandustootja 
põllumaa suurus ületab VI lisas näidatud 
põllumajandusliku majapidamise 
keskmise suuruse ning suurema osa aastast 
ei kasutata seda täielikult rohu tootmiseks 
(külvatud või looduslik) ega kesana või 
sellel ei kasvatata üksnes vees kasvavaid 
põllukultuure;

Or. en

Muudatusettepanek 1286
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kasvatavad oma põllumaal kolme eri 
põllukultuuri, kui põllumajandustootja 
põllumaa on suurem kui kolm hektarit
ning suurema osa aastast ei kasutata seda 
täielikult rohu tootmiseks (külvatud või 
looduslik) ega kesana või sellel ei 
kasvatata üksnes vees kasvavaid 
põllukultuure;

a) kasvatavad oma põllumaal kahte eri 
põllukultuuri, kui põllumajandustootja 
põllumaa suurus ületab VI lisas näidatud 
põllumajandusliku majapidamise 
keskmise suuruse ning suurema osa aastast 
ei kasutata seda täielikult rohu tootmiseks 
(külvatud või looduslik) ega kesana või 
sellel ei kasvatata üksnes vees kasvavaid 
põllukultuure;

Or. en

Muudatusettepanek 1287
Csaba Sándor Tabajdi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kasvatavad oma põllumaal kolme eri a) kasvatavad oma põllumaal kahte eri 
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põllukultuuri, kui põllumajandustootja 
põllumaa on suurem kui kolm hektarit 
ning suurema osa aastast ei kasutata seda 
täielikult rohu tootmiseks (külvatud või 
looduslik) ega kesana või sellel ei 
kasvatata üksnes vees kasvavaid 
põllukultuure;

põllukultuuri, kui põllumajandustootja 
põllumaa suurus on 10 kuni 50 hektarit,
ning kolme eri põllukultuuri, kui 
põllumajandustootja põllumaa on suurem 
kui 50 hektarit;

Or. en

Muudatusettepanek 1288
Giancarlo Scottà, Paolo Bartolozzi, Vincenzo Iovine, Giovanni La Via, 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 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kasvatavad oma põllumaal kolme eri 
põllukultuuri, kui põllumajandustootja 
põllumaa on suurem kui kolm hektarit 
ning suurema osa aastast ei kasutata seda 
täielikult rohu tootmiseks (külvatud või 
looduslik) ega kesana või sellel ei 
kasvatata üksnes vees kasvavaid 
põllukultuure;

a) kasvatavad oma põllumaal kahte eri 
põllukultuuri, kui põllumajandustootja 
põllumaa suurus on 15 kuni 20 hektarit,
ning kolme eri põllukultuuri, kui 
põllumajandustootja põllumaa on suurem 
kui 50 hektarit;

Or. it

Muudatusettepanek 1289
Phil Prendergast

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kasvatavad oma põllumaal kolme eri 
põllukultuuri, kui põllumajandustootja 
põllumaa on suurem kui kolm hektarit 
ning suurema osa aastast ei kasutata seda 
täielikult rohu tootmiseks (külvatud või 

a) kasvatavad oma põllumaal kahte eri 
põllukultuuri, kui põllumajandustootja 
põllumaa suurus on 15 kuni 30 hektarit, 
ning kolme eri põllukultuuri, kui 
põllumajandustootja põllumaa on suurem 
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looduslik) ega kesana või sellel ei 
kasvatata üksnes vees kasvavaid 
põllukultuure;

kui 30 hektarit;

Or. en

Muudatusettepanek 1290
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Astrid Lulling, Marian-Jean Marinescu, Maria 
do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kasvatavad oma põllumaal kolme eri 
põllukultuuri, kui põllumajandustootja 
põllumaa on suurem kui kolm hektarit ning 
suurema osa aastast ei kasutata seda 
täielikult rohu tootmiseks (külvatud või 
looduslik) ega kesana või sellel ei 
kasvatata üksnes vees kasvavaid 
põllukultuure;

a) kasvatavad oma põllumaal kahte eri 
põllukultuuri, kui põllumajandustootja 
põllumaa suurus on 5 kuni 20 hektarit, 
ning kolme eri põllukultuuri, kui 
põllumajandustootja põllumaa on suurem 
kui 20 hektarit ning suurema osa aastast ei 
kasutata seda täielikult rohu tootmiseks 
(külvatud või looduslik) ega kesana või 
sellel ei kasvatata üksnes vees kasvavaid 
põllukultuure;

Or. en

Muudatusettepanek 1291
Carlo Fidanza

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kasvatavad oma põllumaal kolme eri 
põllukultuuri, kui põllumajandustootja 
põllumaa on suurem kui kolm hektarit ning 
suurema osa aastast ei kasutata seda 
täielikult rohu tootmiseks (külvatud või 
looduslik) ega kesana või sellel ei 
kasvatata üksnes vees kasvavaid 
põllukultuure;

a) kasvatavad oma põllumaal kahte eri 
põllukultuuri, kui põllumajandustootja 
põllumaa on suurem kui 20 hektarit ning 
suuremal osal kasvutsüklist ei kasutata 
seda täielikult rohu tootmiseks (külvatud 
või looduslik) või kesana või rohkem kui 
70 % maa-alal kasvatatakse üksnes vees 
kasvavaid põllukultuure, või kasutatakse 
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kõiki kolme viisi korraga;

Or. it

Muudatusettepanek 1292
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kasvatavad oma põllumaal kolme eri 
põllukultuuri, kui põllumajandustootja 
põllumaa on suurem kui kolm hektarit ning 
suurema osa aastast ei kasutata seda 
täielikult rohu tootmiseks (külvatud või 
looduslik) ega kesana või sellel ei 
kasvatata üksnes vees kasvavaid 
põllukultuure;

a) kasvatavad oma põllumaal kahte eri 
põllukultuuri, kui põllumajandustootja 
põllumaa on suurem kui 50 hektarit ning 
suurema osa aastast ei kasutata seda 
täielikult rohu tootmiseks (külvatud või 
looduslik) ega kesana või sellel ei 
kasvatata üksnes vees kasvavaid 
põllukultuure;

Or. es

Selgitus

Tuleb suurendada lõike 1 punktis a viidatud meetme kohaldamiseks nõutavat hektarite 
miinimumi, kuna muidu võivad mitmekesistamisest tulenevad keskkonnakulud ületada 
soovitud kokkuhoidu.  Tuleks kehtestada ka meede põllumaata loomakasvatusettevõtete 
kasuks. 

Muudatusettepanek 1293
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kasvatavad oma põllumaal kolme eri 
põllukultuuri, kui põllumajandustootja 
põllumaa on suurem kui kolm hektarit ning 
suurema osa aastast ei kasutata seda 
täielikult rohu tootmiseks (külvatud või 
looduslik) ega kesana või sellel ei 

a) kasvatavad oma põllumaal kahte eri 
põllukultuuri, kui põllumajandustootja 
põllumaa on suurem kui 35 hektarit ning 
suurema osa aastast ei kasutata seda 
täielikult rohu tootmiseks (külvatud või 
looduslik) ega kesana või sellel ei 
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kasvatata üksnes vees kasvavaid 
põllukultuure;

kasvatata üksnes vees kasvavaid 
põllukultuure;

Or. en

Muudatusettepanek 1294
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kasvatavad oma põllumaal kolme eri 
põllukultuuri, kui põllumajandustootja 
põllumaa on suurem kui kolm hektarit ning 
suurema osa aastast ei kasutata seda 
täielikult rohu tootmiseks (külvatud või 
looduslik) ega kesana või sellel ei 
kasvatata üksnes vees kasvavaid 
põllukultuure;

a) kasvatavad oma põllumaal kahte eri 
põllukultuuri, kui põllumajandustootja 
põllumaa on suurem kui 20 hektarit ning 
suurema osa aastast ei kasutata seda 
täielikult rohu tootmiseks (külvatud või 
looduslik) ega kesana või sellel ei 
kasvatata üksnes vees kasvavaid 
põllukultuure;

Or. es

Selgitus

Komisjoni esildatud põllukultuuride mitmekesistamise kava ei saaks kohaldada suuremal osal 
Euroopa põllumaast. Põllumaad, mida haritakse keskkonda säästval viisil või mille 
tootmisprotsessid või -süsteemid on keskkonnasäästlikud, on sellest nõudest vabastatud.

Muudatusettepanek 1295
James Nicholson, Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kasvatavad oma põllumaal kolme eri 
põllukultuuri, kui põllumajandustootja 
põllumaa on suurem kui kolm hektarit ning 
suurema osa aastast ei kasutata seda 
täielikult rohu tootmiseks (külvatud või 

a) kasvatavad oma põllumaal vähemalt 
kahte eri põllukultuuri, kui 
põllumajandustootja põllumaa on suurem 
kui 20 hektarit ning suurema osa aastast ei 
kasutata seda täielikult rohu tootmiseks
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looduslik) ega kesana või sellel ei 
kasvatata üksnes vees kasvavaid 
põllukultuure;

(külvatud või looduslik) ega kesana või 
sellel ei kasvatata üksnes vees kasvavaid 
põllukultuure;

Or. en

Muudatusettepanek 1296
Liam Aylward, Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kasvatavad oma põllumaal kolme eri 
põllukultuuri, kui põllumajandustootja 
põllumaa on suurem kui kolm hektarit ning 
suurema osa aastast ei kasutata seda 
täielikult rohu tootmiseks (külvatud või 
looduslik) ega kesana või sellel ei 
kasvatata üksnes vees kasvavaid 
põllukultuure;

a) kasvatavad oma põllumaal kahte eri 
põllukultuuri, kui põllumajandustootja 
põllumaa on suurem kui 15 hektarit ning 
suurema osa aastast ei kasutata seda 
täielikult rohu tootmiseks (külvatud või 
looduslik) ega kesana või sellel ei 
kasvatata üksnes vees kasvavaid 
põllukultuure;

Or. en

Selgitus

Erinevad külvi- ja koristusviisid ei toimi väikeste maa-alade puhul. Peale selle on mõnedes 
liikmesriikides raske leida kolme sobivat põllukultuuri, eriti loomakasvatusettevõtetes, kus 
teravilja kasvatatakse vaid talvesööda varudeks.  Seega tehakse muudatusega ettepanek, et 
kolme põllukultuuri asemel nõutakse kahe põllukultuuri kasvatamist ning et põllumaa suurus 
oleks vähemalt 15 hektarit, et artiklites 29 ja 30 kehtestatud nõuet hakataks kohaldama. 

Muudatusettepanek 1297
Seán Kelly, Jim Higgins

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kasvatavad oma põllumaal kolme eri 
põllukultuuri, kui põllumajandustootja 
põllumaa on suurem kui kolm hektarit ning 

a) kasvatavad oma põllumaal kahte eri 
põllukultuuri, kui põllumajandustootja 
põllumaa on suurem kui 15 hektarit ning 
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suurema osa aastast ei kasutata seda 
täielikult rohu tootmiseks (külvatud või 
looduslik) ega kesana või sellel ei 
kasvatata üksnes vees kasvavaid 
põllukultuure;

suurema osa aastast ei kasutata seda 
täielikult rohu tootmiseks (külvatud või 
looduslik) ega kesana või sellel ei 
kasvatata üksnes vees kasvavaid 
põllukultuure;

Or. en

Selgitus

Erinevad külvi- ja koristusviisid ei toimi väikeste maa-alade puhul. Peale selle on mõnedes 
liikmesriikides raske leida kolme sobivat põllukultuuri, eriti loomakasvatusettevõtetes, kus 
teravilja kasvatatakse vaid talvesööda varudeks. Seega tehakse muudatusega ettepanek, et 
kolme põllukultuuri asemel nõutakse kahe põllukultuuri kasvatamist ning et põllumaa suurus 
oleks vähemalt 15 hektarit, et artiklites 29 ja 30 kehtestatud nõuet hakataks kohaldama. 

Muudatusettepanek 1298
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kasvatavad oma põllumaal kolme eri 
põllukultuuri, kui põllumajandustootja 
põllumaa on suurem kui kolm hektarit ning 
suurema osa aastast ei kasutata seda 
täielikult rohu tootmiseks (külvatud või 
looduslik) ega kesana või sellel ei 
kasvatata üksnes vees kasvavaid 
põllukultuure;

a) kasvatavad oma põllumaal kahte eri 
põllukultuuri, kui põllumajandustootja 
põllumaa on suurem kui 15 hektarit ning 
suurema osa aastast ei kasutata seda 
täielikult rohu tootmiseks (külvatud või 
looduslik) ega kesana või sellel ei 
kasvatata üksnes vees kasvavaid 
põllukultuure;

Or. en

Muudatusettepanek 1299
Albert Deß, Janusz Wojciechowski, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Czesław Adam 
Siekierski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kasvatavad oma põllumaal kolme eri 
põllukultuuri, kui põllumajandustootja 
põllumaa on suurem kui kolm hektarit ning 
suurema osa aastast ei kasutata seda 
täielikult rohu tootmiseks (külvatud või 
looduslik) ega kesana või sellel ei 
kasvatata üksnes vees kasvavaid 
põllukultuure;

a) kasvatavad oma põllumaal kahte eri 
põllukultuuri, kui põllumajandustootja 
põllumaa on suurem kui 15 hektarit ning 
suurema osa aastast ei kasutata seda 
täielikult rohu tootmiseks (külvatud või 
looduslik) ega kesana või sellel ei 
kasvatata üksnes vees kasvavaid 
põllukultuure;

Or. de

Muudatusettepanek 1300
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kasvatavad oma põllumaal kolme eri 
põllukultuuri, kui põllumajandustootja 
põllumaa on suurem kui kolm hektarit ning 
suurema osa aastast ei kasutata seda 
täielikult rohu tootmiseks (külvatud või 
looduslik) ega kesana või sellel ei 
kasvatata üksnes vees kasvavaid 
põllukultuure;

a) kui põllumajandustootja põllumaa on 
suurem kui 20 hektarit ning suurema osa 
aastast ei kasutata seda täielikult rohu 
tootmiseks (külvatud või looduslik) ega 
kesana ega liblikõieliste taimede 
kasvatamiseks või sellel ei kasvatata 
üksnes vees kasvavaid põllukultuure või 
seda ei kasutata 
mahepõllumajanduslikuks tootmiseks või 
see ei asu tervikuna lõikes 3 nimetatud 
aladel:
i) kasvatavad põllumajandustootjad oma 
põllumaal vähemalt kahte eri 
põllukultuuri;
ii) hõlmab nende põllumajandusmaa 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala.

Or. es

Muudatusettepanek 1301
Izaskun Bilbao Barandica
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kasvatavad oma põllumaal kolme eri 
põllukultuuri, kui põllumajandustootja 
põllumaa on suurem kui kolm hektarit 
ning suurema osa aastast ei kasutata seda 
täielikult rohu tootmiseks (külvatud või 
looduslik) ega kesana või sellel ei 
kasvatata üksnes vees kasvavaid 
põllukultuure;

a) kui põllumajandustootja põllumaa 
suurus on 15 kuni 20 hektarit ning 
suurema osa aastast ei kasutata seda 
täielikult rohu tootmiseks (külvatud või 
looduslik) ega kesana ega liblikõieliste 
taimede kasvatamiseks või sellel ei 
kasvatata üksnes vees kasvavaid 
põllukultuure või seda ei kasutata 
mahepõllumajanduslikuks tootmiseks või 
see ei asu tervikuna lõikes 3 nimetatud 
aladel:

Or. es

Muudatusettepanek 1302
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kasvatavad oma põllumaal kolme eri 
põllukultuuri, kui põllumajandustootja 
põllumaa on suurem kui kolm hektarit ning 
suurema osa aastast ei kasutata seda 
täielikult rohu tootmiseks (külvatud või 
looduslik) ega kesana või sellel ei 
kasvatata üksnes vees kasvavaid 
põllukultuure;

a) kasvatavad oma põllumaal mitut eri 
põllukultuuri, kui põllumajandustootja 
põllumaa on suurem kui kolm hektarit ning 
suurema osa aastast ei kasutata seda 
täielikult rohu tootmiseks (külvatud või 
looduslik) ega kesana või sellel ei 
kasvatata üksnes vees kasvavaid 
põllukultuure; Põllukultuuride arv sõltub 
püsirohumaa-alade suurusest ja sellest, 
millise protsentuaalse osa moodustavad 
nad põllumajanduslikust majapidamisest;

Or. fr

Muudatusettepanek 1303
James Nicholson, Vicky Ford
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kasvatavad oma põllumaal kolme eri 
põllukultuuri, kui põllumajandustootja 
põllumaa on suurem kui kolm hektarit ning 
suurema osa aastast ei kasutata seda 
täielikult rohu tootmiseks (külvatud või 
looduslik) ega kesana või sellel ei 
kasvatata üksnes vees kasvavaid 
põllukultuure;

a) kasvatavad oma põllumaal või koostöös 
naabruses asuvate 
põllumajandusettevõtetega kolme eri 
põllukultuuri, kui põllumajandustootja või -
tootjate põllumaa on suurem kui 15
hektarit ning suurema osa aastast ei 
kasutata seda täielikult rohu tootmiseks 
(külvatud või looduslik) ega kesana või 
sellel ei kasvatata üksnes vees kasvavaid 
põllukultuure või sellel ei saa kasutada 
külvikorda. Käesolevas artiklis ei pruugi 
väljend „naabruses asuv” tähendada 
kõrvuti asetsevaid põllumaid.

Or. en

Muudatusettepanek 1304
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kasvatavad oma põllumaal kolme eri 
põllukultuuri, kui põllumajandustootja 
põllumaa on suurem kui kolm hektarit ning 
suurema osa aastast ei kasutata seda 
täielikult rohu tootmiseks (külvatud või 
looduslik) ega kesana või sellel ei 
kasvatata üksnes vees kasvavaid 
põllukultuure;

a) kasvatavad oma põllumaal kolme eri 
põllukultuuri, sealhulgas liblikõielisi taimi 
või valgurikkaid kultuure, kui 
põllumajandustootja põllumaa on suurem 
kui kümme hektarit ning suurema osa 
aastast ei kasutata seda täielikult rohu 
tootmiseks (külvatud või looduslik) ega 
kesana või sellel ei kasvatata üksnes vees 
kasvavaid põllukultuure;

Or. fr

Muudatusettepanek 1305
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
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Łukacijewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kasvatavad oma põllumaal kolme eri 
põllukultuuri, kui põllumajandustootja 
põllumaa on suurem kui kolm hektarit ning 
suurema osa aastast ei kasutata seda 
täielikult rohu tootmiseks (külvatud või 
looduslik) ega kesana või sellel ei 
kasvatata üksnes vees kasvavaid 
põllukultuure;

a) kasvatavad oma põllumaal kolme eri 
põllukultuuri, kui põllumajandustootja 
põllumaa on suurem kui 15 hektarit; 

Or. en

Muudatusettepanek 1306
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kasvatavad oma põllumaal kolme eri 
põllukultuuri, kui põllumajandustootja 
põllumaa on suurem kui kolm hektarit ning 
suurema osa aastast ei kasutata seda 
täielikult rohu tootmiseks (külvatud või 
looduslik) ega kesana või sellel ei 
kasvatata üksnes vees kasvavaid 
põllukultuure;

a) kasvatavad olme eri põllukultuuri, kui 
põllumajandustootja põllumaa on suurem 
kui 20 hektarit; 

Or. bg

Muudatusettepanek 1307
James Nicholson, Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kasvatavad oma põllumaal kolme eri 
põllukultuuri, kui põllumajandustootja 
põllumaa on suurem kui kolm hektarit ning 
suurema osa aastast ei kasutata seda 
täielikult rohu tootmiseks (külvatud või 
looduslik) ega kesana või sellel ei 
kasvatata üksnes vees kasvavaid 
põllukultuure;

a) kasvatavad oma põllumaal kolme eri 
põllukultuuri, kui põllumajandustootja 
põllumaa on suurem kui 35 hektarit ning 
suurema osa aastast ei kasutata seda 
täielikult rohu tootmiseks (külvatud või 
looduslik) ega kesana või sellel ei 
kasvatata üksnes vees kasvavaid 
põllukultuure;

Or. en

Muudatusettepanek 1308
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Georgios Papastamkos, Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kasvatavad oma põllumaal kolme eri 
põllukultuuri, kui põllumajandustootja 
põllumaa on suurem kui kolm hektarit ning 
suurema osa aastast ei kasutata seda 
täielikult rohu tootmiseks (külvatud või 
looduslik) ega kesana või sellel ei 
kasvatata üksnes vees kasvavaid 
põllukultuure;

a) kasvatavad oma põllumaal kolme eri 
põllukultuuri, kui põllumajandustootja 
põllumaa on suurem kui kolm hektarit ning 
suurema osa aastast ei kasutata seda 
täielikult rohu tootmiseks (külvatud või 
looduslik) ega kesana või kui rohkemal 
kui 70%l sellest maast ei kasvatata 
põllukultuure, mis võivad suure osa oma 
kasvutsüklist kasvada vees;

Or. en

Muudatusettepanek 1309
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kasvatavad oma põllumaal kolme eri (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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põllukultuuri, kui põllumajandustootja 
põllumaa on suurem kui kolm hektarit ning 
suurema osa aastast ei kasutata seda 
täielikult rohu tootmiseks (külvatud või 
looduslik) ega kesana või sellel ei 
kasvatata üksnes vees kasvavaid 
põllukultuure;

Or. es

Muudatusettepanek 1310
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) põllumajandustootjad kasutavad igal 
maatükil külvikorda, välja arvatud nendel 
maatükkidel, mis on kaetud püsirohumaa 
või püsikarjamaa ja mitmeaastaste 
taimedega; 

Or. fr

Muudatusettepanek 1311
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) säilitavad oma põllumajandusliku 
majapidamise olemasoleva püsirohumaa  
ning

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 1312
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) säilitavad oma põllumajandusliku 
majapidamise olemasoleva püsirohumaa 
ning

b) põllumajandustootjad kavandavad ja
säilitavad bioloogilise mitmekesisuse 
koridore;

Or. en

Muudatusettepanek 1313
James Nicholson, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) säilitavad oma põllumajandusliku 
majapidamise olemasoleva püsirohumaa
ning

b) säilitavad oma põllumajandusliku 
majapidamise olemasolevad 
poollooduslikud ja mitteharitavad alad
ning

Or. en

Muudatusettepanek 1314
Richard Ashworth, Robert Sturdy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) säilitavad oma põllumajandusliku 
majapidamise olemasoleva püsirohumaa
ning

b) säilitavad oma põllumajandusliku 
majapidamise olemasolevad 
poollooduslikud ja mitteharitavad alad
ning

Or. en
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Muudatusettepanek 1315
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) säilitavad oma põllumajandusliku 
majapidamise olemasoleva püsirohumaa
ning

b) säilitavad oma põllumajandusliku 
majapidamise olemasolevad 
poollooduslikud ja mitteharitavad alad
ning

Or. en

Muudatusettepanek 1316
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) säilitavad oma põllumajandusliku 
majapidamise olemasoleva püsirohumaa
ning

b) säilitavad oma põllumajandusliku 
majapidamise olemasolevad 
poollooduslikud ja mitteharitavad alad
ning

Or. en

Muudatusettepanek 1317
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) säilitavad oma põllumajandusliku 
majapidamise olemasoleva püsirohumaa
ning

b) säilitavad oma põllumajanduslikus 
majapidamises püsirohumaa, karjamaa või 
püsikultuuride osa

Or. en
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Muudatusettepanek 1318
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) säilitavad oma põllumajandusliku 
majapidamise olemasoleva püsirohumaa
ning

b) säilitavad oma põllumajanduslikus 
majapidamises olemasolevad alad, mille 
nad on oma esitatud taotluses 
deklareerinud püsikarjamaana ning

Or. es

Selgitus

Keskkonnasäästlike meetmete kohaldamine püsikarjamaade suhtes muudab kohustuseks 
nende heas korras hoidmise.  Seega tuleks laiendada säilitamise mõistet, et kõnealuste alade 
eest hoolitsemine toimuks mingi ajavahemiku vältel. Põllumajandustootjaid tuleks tunnustada 
selle eest, et nad kohaldavad igal aastal deklareeritavate püsikarjamaade suhtes 
keskkonnasäästlikke meetmeid, juhul kui nad on täitnud nende heas korras hoidmise nõude.

Muudatusettepanek 1319
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Herbert Dorfmann, Giovanni La Via, Marian-
Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) säilitavad oma põllumajandusliku 
majapidamise olemasoleva püsirohumaa
ning

b) säilitavad oma põllumajandusliku 
majapidamise olemasoleva püsirohumaa, 
karjamaa või seal kasvatatavad 
püsikultuurid

Or. en

Muudatusettepanek 1320
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) säilitavad oma põllumajandusliku 
majapidamise olemasoleva püsirohumaa
ning

b) säilitavad oma põllumajandusliku 
majapidamise olemasoleva püsirohumaa
või püsikarjamaa ning

Or. fr

Muudatusettepanek 1321
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) säilitavad oma põllumajandusliku 
majapidamise olemasoleva püsirohumaa
ning

b) säilitavad oma põllumajandusliku 
majapidamise olemasoleva püsirohumaa ja 
karjamaa ning

Or. fr

Muudatusettepanek 1322
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) säilitavad oma põllumajandusliku 
majapidamise olemasoleva püsirohumaa 
ning

b) säilitavad oma põllumajandusliku 
majapidamise olemasoleva püsirohumaa ja 
pikaajalise karjamaa ning

Or. es

Selgitus

Tuleb suurendada lõike 1 punktis a viidatud meetme kohaldamiseks nõutavat hektarite 
miinimumi, kuna muidu võivad mitmekesistamisest tulenevad keskkonnakulud ületada 
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soovitud kokkuhoidu.  Tuleks kehtestada ka meede põllumaata loomakasvatusettevõtete 
kasuks. 

Muudatusettepanek 1323
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 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) säilitavad oma põllumajandusliku 
majapidamise olemasoleva püsirohumaa 
ning

b) säilitavad oma põllumajandusliku 
majapidamise olemasoleva püsirohumaa ja 
karjamaa

Or. it

Muudatusettepanek 1324
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) säilitavad oma põllumajandusliku 
majapidamise olemasoleva püsirohumaa
ning

b) säilitavad oma põllumajanduslikus 
majapidamises olemasolevad karjamaad

Or. es

Muudatusettepanek 1325
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) säilitavad oma põllumajandusliku b) säilitavad oma põllumajanduslikus 
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majapidamise olemasoleva püsirohumaa
ning

majapidamises olemasolevad karjamaad

Or. es

Muudatusettepanek 1326
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) säilitavad oma põllumajandusliku 
majapidamise olemasoleva püsirohumaa
ning

b) säilitavad oma põllumajandusliku 
majapidamise olemasoleva püsikarjamaa
ning

Or. en

Muudatusettepanek 1327
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) säilitavad oma põllumajandusliku 
majapidamise olemasoleva püsirohumaa
ning

b) säilitavad oma põllumajanduslikus 
majapidamises olemasolevad 
püsikarjamaad ning

Or. en

Muudatusettepanek 1328
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) säilitavad oma põllumajandusliku 
majapidamise olemasoleva püsirohumaa
ning

b) säilitavad oma põllumajandusliku 
majapidamise olemasoleva püsirohumaa

Or. en

Selgitus

Pikaajaliste karjamaade lisamine võib hüppeliselt suurendada toetuskõlblikke alade arvu 
(näiteks varem kasutamata rohumaad), mis tooks kaasa toetuste vähendamise, mis omakorda 
halvendaks nende põllumajanduslike majapidamiste olukorda, millele turutoodang on 
koondunud.  Seega tuleks otsetoetuste maksmist lubada vaid nendele liikmesriikidele, kus 
need alad on väärtuslikud karjamaad.

Muudatusettepanek 1329
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) põllumajandustootjad säilitavad oma 
põllumajanduslikes majapidamistes 
kasvavad püsikultuurid, tingimusel et neid 
hoitakse agronoomia seisukohast heas 
korras ning

Or. it

Muudatusettepanek 1330
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 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) põllumajandustootjad säilitavad oma 
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põllumajandusettevõttes kindlate 
agronoomiatavadega seonduvate 
püsikultuuride kasvatamise või

Or. it

Muudatusettepanek 1331
Salvatore Caronna

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) põllumajandustootjad kasutavad 
püsikultuuride kasvatamisel kindlaid 
agronoomiatavasid

Or. it

Muudatusettepanek 1332
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 29 – lõige 1 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b b) põllumajandustootjad kasvatavad 
rohkem kui 70 % alal suurema osa 
kasvutsüklist üksnes vees kasvavaid 
põllukultuure, või kasutavad kõiki kolme 
viisi korraga

Or. it

Muudatusettepanek 1333
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) nende põllumajandusmaa hõlmab 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala.

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Tekst viiakse lihtsalt üle punkti a).

Muudatusettepanek 1334
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) nende põllumajandusmaa hõlmab 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala.

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 1335
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) nende põllumajandusmaa hõlmab 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 1336
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) nende põllumajandusmaa hõlmab 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala.

c) põllumajandustootjad rakendavad 
meetmeid kliimamuutuste mõju 
leevendamiseks, järgides samal ajal 
keskkonnakaitse nõudeid.

Or. en

Muudatusettepanek 1337
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Petri Sarvamaa, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) nende põllumajandusmaa hõlmab
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala.

c) põllumajandustootjad säilitavad oma 
põllumaal ökoloogilise kasutuseesmärgiga 
maa-alad, kui põllumajandustootja 
põllumaa on suurem kui 20 hektarit ning 
suurema osa aastast ei kasutata seda 
täielikult rohu tootmiseks (külvatud või 
looduslik) ega kesana või sellel ei 
kasvatata üksnes vees kasvavaid 
põllukultuure; või järgivad selle asemel 
tavasid, mis hõlmavad minimaalset mulla 
häirimist ja/või mullapinna püsivat 
katmist. 

Or. en

Muudatusettepanek 1338
Liam Aylward, Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt c



AM\909517ET.doc 47/174 PE494.483v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) nende põllumajandusmaa hõlmab
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala.

c) põllumajandustootjad säilitavad oma 
põllumaal ökoloogilise kasutuseesmärgiga 
maa-alad, kui põllumajandustootja 
põllumaa on suurem kui 15 hektarit ning 
suurema osa aastast ei kasutata seda 
täielikult rohu tootmiseks (külvatud või 
looduslik) ega kesana või sellel ei 
kasvatata üksnes vees kasvavaid 
põllukultuure.

Or. en

Muudatusettepanek 1339
Seán Kelly, Jim Higgins

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) nende põllumajandusmaa hõlmab
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala.

c) põllumajandustootjad säilitavad oma 
põllumaal ökoloogilise kasutuseesmärgiga 
maa-alad, kui põllumajandustootja 
põllumaa on suurem kui 15 hektarit ning 
suurema osa aastast ei kasutata seda 
täielikult rohu tootmiseks (külvatud või 
looduslik) ega kesana või sellel ei 
kasvatata üksnes vees kasvavaid 
põllukultuure.

Or. en

Muudatusettepanek 1340
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) nende põllumajandusmaa hõlmab c) nende põllumajandusmaa hõlmab 



PE494.483v01-00 48/174 AM\909517ET.doc

ET

ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala. ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala 
ning põllumajandustootjad istutavad 
põllukultuure ja kasutavad 
põllumajandustavasid, mis aitavad 
leevendada kliimamuutusi;
põllumajandustootjad edendavad, 
säilitavad ja toetavad põllukultuure ja 
põllumajandustavasid, mis seovad 
süsinikdioksiidi ning toovad sellega kaasa 
positiivse iga-aastase CO2 sidumise 
taseme; põllumajandustootjad teevad 
keskkonnaalast tööd, mis hõlmab sellise 
pinnase harimist, mida ohustab 
sooldumine või erosioon, ja mille abil 
aeglustatakse kõrbestumist, ning 
veeressursside majandamise süsteemi, 
mille abil vähendatakse vee tarbimist 
(niisutamisel kasutatakse kohalikke 
allikaid).  Samuti tuleb tunnustada 
keskkonna seisukohast positiivset mõju, 
mida põllukultuuride kasvatamine 
avaldab kaitstud aladele, nagu märgalad, 
ning keskkonnakaitsetööd, mida tehakse 
vastavalt avaliku ja erasektori heale 
põllumajandustavale, mille abil saab 
vähendada väetiste, pestitsiidide, vee jms 
kasutamist.

Or. es

Muudatusettepanek 1341
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) nende põllumajandusmaa hõlmab 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala.

c) nende põllumajandusmaa hõlmab 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala, 
kui põllumajandustootja põllumaa on 
suurem kui 15 hektarit ning suurema osa 
aastast ei kasutata seda täielikult rohu 
tootmiseks (külvatud või looduslik) ega 
kesana või sellel ei kasvatata üksnes vees 
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kasvavaid põllukultuure.

Or. en

Muudatusettepanek 1342
Albert Deß, Elisabeth Köstinger, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, 
Czesław Adam Siekierski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) nende põllumajandusmaa hõlmab 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala.

c) nende põllumajandusmaa hõlmab 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala. 
Nendel põllumajandusmaadel lubatakse 
muu hulgas kasvatada mitmeaastaseid 
energiakultuure ja/või valgurikkaid 
kultuure.  

Or. de

Muudatusettepanek 1343
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) nende põllumajandusmaa hõlmab 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala.

c) oma põllumajandusmaale asutatakse 
ökoloogiline infrastruktuur.

Or. en

Muudatusettepanek 1344
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt c a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) põllumajandustootjad kasvatavad 
oma põllumaadel mulda lämmastikuga 
rikastavaid vahekultuure;

Or. fr

Selgitus

Loetelu, mis on liiga piirav ega ei võta arvesse Euroopa põllumajanduse mitmekesisust, on 
väga ebatõhus ning selle rakendamiskulud on mõnede põllumajandustootjate või piirkondade 
jaoks liiga suured. Põllumajandustootjad võivad seega otsustada, et nad selles ei osale, mis 
omakorda õõnestaks meetme tõhusust. Selle tõhususe suurendamiseks tuleks kaaluda pika 
meetmete loetelu koostamist ning jätta sobivamate valikute tegemine liikmesriigile ja 
põllumajandustootjale.

Muudatusettepanek 1345
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Petri Sarvamaa, Astrid Lulling, Esther de 
Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) põllumajandusettevõttes on toitainete 
haldamiskava;

Or. en

Muudatusettepanek 1346
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) põllumajanduslikus majapidamises 
on toitainete haldamiskava.
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Or. en

Muudatusettepanek 1347
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) põllumajandustootjad rakendavad 
toitainete haldamiskava.

Or. en

Muudatusettepanek 1348
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) põllumajandustootjad rakendavad 
toitainete haldamiskava.

Or. en

Muudatusettepanek 1349
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) põllumajandustootjad rakendavad 
toitainete haldamiskava.

Or. en
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Muudatusettepanek 1350
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) põllumajandustootjatel on oma 
ressursitõhususe parandamise kava; 

Or. en

Muudatusettepanek 1351
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) põllumajandustootjad peavad 
tõestama, et nad kasutavad säästvaid 
söötmismeetodeid või vajaduse korral 
sõnniku kõrvaldamise meetodeid, mis on 
seotud sõnniku kasutamisega teiste 
põllumajandustootjate toetuskõlblikel 
hektaritel või põllumaata 
loomakasvatusettevõtetes. 

Or. es

Selgitus

Tuleb suurendada lõike 1 punktis a viidatud meetme kohaldamiseks nõutavat hektarite 
miinimumi, kuna muidu võivad mitmekesistamisest tulenevad keskkonnakulud ületada 
soovitud kokkuhoidu.  Tuleks kehtestada ka meede põllumaata loomakasvatusettevõtete 
kasuks. 

Muudatusettepanek 1352
Elisabeth Jeggle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt c a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) põllumajandustootjad istutavad 
teatava osa oma põllumaast täis talvel;

Or. de

Muudatusettepanek 1353
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Petri Sarvamaa, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c b) põllumajandustootjad kasutavad 
talvist pinnakatet;

Or. en

Muudatusettepanek 1354
Elisabeth Jeggle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c b) põllumajandustootjad kasutavad 
rohumaad kariloomade karjatamiseks;

Or. de

Muudatusettepanek 1355
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt c b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c b) lämmastikväetise kasutus on 
kontrollitud;

Or. fr

Muudatusettepanek 1356
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c b) põllumajandustootjatel on oma 
bioloogilise mitmekesisuse tegevuskava 
või ta osaleb ühise bioloogilise 
mitmekesisuse kava rakendamises;

Or. en

Muudatusettepanek 1357
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c b) põllumajanduslikus majapidamises 
on oma energiatõhususe kava.

Or. en

Muudatusettepanek 1358
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt c b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c b) põllumajandustootjatel on oma 
energiatõhususe kava; 

Or. en

Muudatusettepanek 1359
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c b) põllumajandustootjad rakendavad 
oma energiatõhususe kava;  

Or. en

Muudatusettepanek 1360
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c b) põllumajandustootjad rakendavad 
oma energiatõhususe kava; 

Or. en

Muudatusettepanek 1361
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt c c (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c c) põllumajandustootjad tagavad oma 
põllumajandusmaa katmise talvel;

Or. en

Muudatusettepanek 1362
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt c c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c c) minimeeritud harimine või harimata 
jätmine ja otsekülv;

Or. en

Muudatusettepanek 1363
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt c c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c c) rakendavad mullaharimiskava.

Or. en

Muudatusettepanek 1364
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt c c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c c) rakendavad mullaharimiskava.
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Or. en

Muudatusettepanek 1365
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt c c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c c) rakendavad mullaharimiskava.

Or. en

Muudatusettepanek 1366
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt c c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c c) põllumajandustootjatel on 
veemajanduse parandamise kava; 

Or. en

Muudatusettepanek 1367
Elisabeth Jeggle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt c c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c c) põllumajandustootjad loovad 
põldudele rohumaa, õistaimede ja 
eraldusvööndid, eriti siis, kui neid on 
võimalik kasutada energia tootmiseks 
biomassi- ja biogaasiettevõtetes või nende 
abil saab eelkõige nõlvadel vähendada 
mullaerosiooni; 
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Or. de

Muudatusettepanek 1368
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt c c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c c) põllumajandustootjad karjatavad 
loomi kasvuperioodil; 

Or. fr

Muudatusettepanek 1369
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt c d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c d) põllumajandustootjad rakendavad 
veetõhususkava.

Or. en

Muudatusettepanek 1370
Elisabeth Jeggle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt c d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c d) põllumajandustootjad rakendavad 
mullaharimiskavasid;

Or. de
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Muudatusettepanek 1371
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Petri Sarvamaa, Astrid Lulling, Esther de 
Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt c d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c d) bioloogilise mitmekesisuse 
tegevuskava;

Or. en

Muudatusettepanek 1372
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt c d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c d) põllumajandustootjad võtavad 
rakendamisel arvesse  piirkondlikku 
paindlikkust.

Or. en

Muudatusettepanek 1373
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt c d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c d) põllumajandustootjad võtavad osa 
fütoreduktsioonikavast;

Or. fr
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Muudatusettepanek 1374
Mairead McGuinness, Petri Sarvamaa, Astrid Lulling, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt c e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c e) põllumajandustootjad tegelevad 
veemajandusega.

Or. en

Muudatusettepanek 1375
Elisabeth Jeggle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt c e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c e) põllumajandustootjad rakendavad 
energia- või kliimakaitsekavasid;

Or. de

Muudatusettepanek 1376
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt c e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c e) põllumajandustootjatel on heitvee 
optimaalse kasutamise kava;

Or. fr

Muudatusettepanek 1377
Elisabeth Jeggle
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 f. ulukite toitumispiirkonnad, näiteks 
seal, kus põllumaa piirneb metsaga;

Or. de

Muudatusettepanek 1378
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt c f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c f) põllumajandustootjad võtavad osa 
antibiootikumide kasutamise 
vähendamise kavast;

Or. fr

Muudatusettepanek 1379
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt c g (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c g) põllumajandustootjad katavad 
taimkattega selle osa maast, mis muidu 
jääks teatavateks perioodideks aasta 
jooksul katteta. 

Or. fr

Muudatusettepanek 1380
Marc Tarabella
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte vastavalt artiklile 
55, et kehtestada iga lõikes 1 sätestatud 
tava kohta erinõuded ning lisada juurde 
uusi tavasid.

Or. fr

Muudatusettepanek 1381
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Kent 
Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid valivad lõikes 1 
sätestatud loetelust kolm meedet, mida 
põllumajandustootjad järgivad oma 
territooriumil. Liikmesriigid, kes 
kasutavad võimalust ja kohaldavad 
põhitoetuskava piirkondlikul tasandil 
vastavalt käesoleva määruse artikli 20 
lõikele 1, võivad valida erinevates 
piirkondades rakendamiseks erinevad 
meetmed vastavalt piirkonna tavadele ja 
ilmastikutingimustele, järgides 
objektiivseid ja mittediskrimineerivaid 
kriteeriume.
Liikmesriigid teatavad oma otsusest 
komisjonile enne 1. augustit 2013. 
Komisjon kiidab liikmesriikide valitud 
meetmed heaks, võttes arvesse vastavaid 
keskkonna- ja kliimaalase tulemuslikkuse 
kriteeriume ning käesoleva peatüki 
raames valitud meetmete ja määruse (EL) 
nr [...] [maaelu arengu määrus] artiklis 
29 nimetatud põllumajanduse keskkonna-
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ja kliimaprogrammide vahelist tasakaalu.
Kui komisjon ei kiida heaks liikmesriigi 
esitatud meetmeid, kutsutakse 
liikmesriikide pädevaid ametiasutusi ja 
komisjoni talitusi üles vahetama teavet ja 
põhjendama vastavat seisukohta 
meelepärase lahenduse leidmiseks. Kui 
komisjon jõuab kaks kuud pärast 
meetmetest teada andmist seisukohale, et 
liikmesriikide valitud meetmed ei vasta 
keskkonna ja kliimakaitse piisavale ja 
samaväärsele tasemele, võib ta otsustada, 
et liikmesriik on kohustatud järgima 
artiklites 30, 31 ja 32 loetletud meetmeid.

Or. en

Selgitus

Meetmete valimisvõimalusega ei tohi nõrgestada otsetoetuste keskkonnasäästlikkuse 
elemendiga toodud kasu keskkonnale ja kliimale. Liikmesriikidele antava paindlikkusega peab 
kaasnema ka vastutus ja aruandekohustus, mistõttu tuleks liikmesriikide tehtud valikute üle 
konsulteerida komisjoniga, kellel peaksid olema volitused tagada, et riiklikud valikud 
mõjuvad liidule samaväärselt.

Muudatusettepanek 1382
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõik -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Keskkonnasäästlikkuse põhimõtteid 
tuleb ühtlaselt järgida terves ELis, mis 
tähendab seda, et nende järgimise tase 
arvutatakse välja, kasutades selleks 27 
liikmesriigile iga-aastasteks otsetoetusteks 
ettenähtud summa ülemmäära tervikuna 
ning vastavalt 2014. aastal deklareeritud 
toetuskõlblikule põllumajanduslikule 
maale, kohandades seda vastavalt 
kindlaks määratud protsendiga, et tagada 
2014. aastaks võrdne keskkonnaväärtuse 
tase kõikides liikmesriikides. 
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Or. pt

Muudatusettepanek 1383
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Põllumajanduslikud majapidamised, 
kus püsirohumaad ja karjamaad 
moodustavad vähemalt 80 % maa-alast ja 
mis vastavad lõike 1 punktis b nimetatud 
nõuetele, ei pea järgima lõike 1 punktides 
a ja c nimetatud nõudeid.

Or. fr

Muudatusettepanek 1384
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ilma et see piiraks lõigete 3 ja 4 ning 
finantsdistsipliini, artikli 7 kohaste 
lineaarsete vähendamiste ja määrusega 
(EL) nr […] [horisontaalne ÜPP määrus] 
ettenähtud mis tahes vähendamiste ja 
karistuste kohaldamist, annavad 
liikmesriigid käesoleva peatüki kohast 
toetust põllumajandustootjatele, kes 
järgivad lõikes 1 osutatud kolme 
põllumajandustava hulgast nende jaoks 
olulisi, täites seejuures artikli 30, 31 ja 32 
nõudeid.

2. Sõltuvalt tootmise eripäradest ja
keskkonnast liikmesriigis või piirkonnas 
võivad liikmesriigid või piirkonnad teha 
komisjonile eelmises lõikes nimetatud 
tavade asemel ettepaneku muude tavade 
kasutamise kohta, mille abil säästetakse 
kliimat ja keskkonda.

Or. es
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Selgitus

Muudatusettepanekuga nõutakse keskkonnasäästlikkusega seotud toetuste maksmise 
korralduse paindlikumaks muutmist ning et esildatud meetmete kohaldamisala laiendatakse.  
Keskkonnasäästlikkusega seotud toetused ei tohiks olla nõue omaette, vaid pigem põhitoetuse 
lisa.  Sätestatakse ka uute keskkonnasäästlikkuse meetmete esitamine ehk iga liikmesriik või 
piirkond võib esitada piirkonnapõhiseid keskkonnasäästlikkuse meetmeid.  Komisjon teavitab 
ja kiidab need meetmed heaks.

Muudatusettepanek 1385
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ilma et see piiraks lõigete 3 ja 4 ning 
finantsdistsipliini, artikli 7 kohaste 
lineaarsete vähendamiste ja määrusega 
(EL) nr […] [horisontaalne ÜPP määrus] 
ettenähtud mis tahes vähendamiste ja 
karistuste kohaldamist, annavad 
liikmesriigid käesoleva peatüki kohast 
toetust põllumajandustootjatele, kes 
järgivad lõikes 1 osutatud kolme 
põllumajandustava hulgast nende jaoks 
olulisi, täites seejuures artikli 30, 31 ja 32 
nõudeid.

2. Ilma et see piiraks lõigete 3 ja 4 ning 
finantsdistsipliini, artikli 7 kohaste 
lineaarsete vähendamiste ja määrusega
(EL) nr […] [horisontaalne ÜPP määrus] 
ettenähtud mis tahes vähendamiste ja 
karistuste kohaldamist, annavad 
liikmesriigid käesoleva peatüki kohast 
lisatoetust põllumajandustootjatele, kes 
järgivad lõikes 1 osutatud kahte 
põllumajandustava, mida nad rakendavad 
ja mis on nende jaoks olulised, täites 
seejuures artikli 30, 31, 32, 32 a (uus), 32 
b (uus) nõudeid.

Or. en

Muudatusettepanek 1386
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ilma et see piiraks lõigete 3 ja 4 ning 
finantsdistsipliini, artikli 7 kohaste 
lineaarsete vähendamiste ja määrusega 

2. Ilma et see piiraks lõigete 3 ja 4 ning 
finantsdistsipliini ja artikli 7 kohaste 
lineaarsete vähendamiste kohaldamist, 
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(EL) nr […] [horisontaalne ÜPP määrus] 
ettenähtud mis tahes vähendamiste ja 
karistuste kohaldamist, annavad 
liikmesriigid käesoleva peatüki kohast 
toetust põllumajandustootjatele, kes 
järgivad lõikes 1 osutatud kolme 
põllumajandustava hulgast nende jaoks 
olulisi, täites seejuures artikli 30, 31 ja 32 
nõudeid.

annavad liikmesriigid käesoleva peatüki 
kohast toetust põllumajandustootjatele, kes 
järgivad lõikes 1 osutatud 
põllumajandustavade hulgast kahte nende 
jaoks olulist tava, täites seejuures artikli 
30, 31 ja 32 nõudeid.

Or. en

Muudatusettepanek 1387
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ilma et see piiraks lõigete 3 ja 4 ning 
finantsdistsipliini, artikli 7 kohaste 
lineaarsete vähendamiste ja määrusega 
(EL) nr […] [horisontaalne ÜPP määrus] 
ettenähtud mis tahes vähendamiste ja 
karistuste kohaldamist, annavad 
liikmesriigid käesoleva peatüki kohast 
toetust põllumajandustootjatele, kes 
järgivad lõikes 1 osutatud kolme 
põllumajandustava hulgast nende jaoks 
olulisi, täites seejuures artikli 30, 31 ja 32 
nõudeid.

2. Ilma et see piiraks lõigete 3 ja 4 ning 
finantsdistsipliini, artikli 7 kohaste 
lineaarsete vähendamiste ja määrusega 
(EL) nr […] [horisontaalne ÜPP määrus] 
ettenähtud mis tahes vähendamiste ja 
karistuste kohaldamist, annavad 
liikmesriigid käesoleva peatüki kohast 
toetust põllumajandustootjatele, kes 
järgivad lõikes 1 osutatud 
põllumajandustavade hulgast kahte nende 
jaoks olulist tava, täites seejuures artikli 
30, 31 ja 32 nõudeid.

Or. fr

Selgitus

Loetelu, mis on liiga piirav ega võta arvesse Euroopa põllumajanduse mitmekesisust, on väga 
ebatõhus. Liikmesriik peaks saama valida Euroopa meetmete loetelust neid meetmeid, mis 
kõige paremini vastavad tema eesmärkidele. Vastasel korral on suur oht, et mõnede 
põllumajandustootjate või mõnede piirkondade puhul on ülemäärased rakenduskulud, 
mistõttu paljud põllumajandustootjad ei saa üldse osaleda.
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Muudatusettepanek 1388
James Nicholson, Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ilma et see piiraks lõigete 3 ja 4 ning 
finantsdistsipliini, artikli 7 kohaste 
lineaarsete vähendamiste ja määrusega 
(EL) nr […] [horisontaalne ÜPP määrus] 
ettenähtud mis tahes vähendamiste ja 
karistuste kohaldamist, annavad 
liikmesriigid käesoleva peatüki kohast 
toetust põllumajandustootjatele, kes 
järgivad lõikes 1 osutatud kolme 
põllumajandustava hulgast nende jaoks 
olulisi, täites seejuures artikli 30, 31 ja 32 
nõudeid.

2. Ilma et see piiraks lõigete 3 ja 4 ning 
finantsdistsipliini, artikli 7 kohaste 
lineaarsete vähendamiste ja määrusega 
(EL) nr […] [horisontaalne ÜPP määrus] 
ettenähtud mis tahes vähendamiste ja 
karistuste kohaldamist, võivad 
liikmesriigid anda riiklikul või 
piirkondlikul tasandil käesoleva peatüki 
kohast toetust põllumajandustootjatele, kes 
järgivad lõikes 1 osutatud kolme 
põllumajandustava hulgast nende jaoks 
olulisi, täites seejuures artikli 30, 31 ja 32 
nõudeid.

Or. en

Muudatusettepanek 1389
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ilma et see piiraks lõigete 3 ja 4 ning 
finantsdistsipliini, artikli 7 kohaste 
lineaarsete vähendamiste ja määrusega 
(EL) nr […] [horisontaalne ÜPP määrus] 
ettenähtud mis tahes vähendamiste ja 
karistuste kohaldamist, annavad 
liikmesriigid käesoleva peatüki kohast 
toetust põllumajandustootjatele, kes 
järgivad lõikes 1 osutatud kolme 
põllumajandustava hulgast nende jaoks 
olulisi, täites seejuures artikli 30, 31 ja 32 
nõudeid.

2. Ilma et see piiraks lõigete 3 ja 4 ning 
finantsdistsipliini, artikli 7 kohaste 
lineaarsete vähendamiste ja määrusega 
(EL) nr […] [horisontaalne ÜPP määrus] 
ettenähtud mis tahes vähendamiste ja 
karistuste kohaldamist, võivad 
liikmesriigid anda riiklikul või 
piirkondlikul tasandil käesoleva peatüki 
kohast toetust põllumajandustootjatele, kes 
järgivad lõikes 1 osutatud kolme
põllumajandustava hulgast nende jaoks 
olulisi, täites seejuures artikli 30, 31 ja 32 
nõudeid.
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Or. en

Muudatusettepanek 1390
James Nicholson, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ilma et see piiraks lõigete 3 ja 4 ning 
finantsdistsipliini, artikli 7 kohaste 
lineaarsete vähendamiste ja määrusega 
(EL) nr […] [horisontaalne ÜPP määrus] 
ettenähtud mis tahes vähendamiste ja 
karistuste kohaldamist, annavad 
liikmesriigid käesoleva peatüki kohast 
toetust põllumajandustootjatele, kes 
järgivad lõikes 1 osutatud kolme 
põllumajandustava hulgast nende jaoks 
olulisi, täites seejuures artikli 30, 31 ja 32 
nõudeid.

2. Ilma et see piiraks lõigete 3 ja 4 ning 
finantsdistsipliini, artikli 7 kohaste 
lineaarsete vähendamiste ja määrusega 
(EL) nr […] [horisontaalne ÜPP määrus] 
ettenähtud mis tahes vähendamiste ja 
karistuste kohaldamist, annavad 
liikmesriigid käesoleva peatüki kohast 
lisatoetust põllumajandustootjatele, kes 
järgivad lõikes 1 osutatud kolme 
põllumajandustava hulgast nende jaoks 
olulisi, täites seejuures artikli 30, 31 ja 32 
nõudeid.

Or. en

Muudatusettepanek 1391
Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ilma et see piiraks lõigete 3 ja 4 ning 
finantsdistsipliini, artikli 7 kohaste 
lineaarsete vähendamiste ja määrusega 
(EL) nr […] [horisontaalne ÜPP määrus] 
ettenähtud mis tahes vähendamiste ja 
karistuste kohaldamist, annavad 
liikmesriigid käesoleva peatüki kohast 
toetust põllumajandustootjatele, kes 
järgivad lõikes 1 osutatud kolme 
põllumajandustava hulgast nende jaoks 
olulisi, täites seejuures artikli 30, 31 ja 32 

2. Ilma et see piiraks lõigete 3 ja 4 ning 
finantsdistsipliini, artikli 7 kohaste 
lineaarsete vähendamiste ja määrusega 
(EL) nr […] [horisontaalne ÜPP määrus] 
ettenähtud mis tahes vähendamiste ja 
karistuste kohaldamist, annavad 
liikmesriigid käesoleva peatüki kohast 
lisatoetust põllumajandustootjatele, kes 
järgivad lõikes 1 osutatud kolme 
põllumajandustava hulgast nende jaoks 
olulisi, täites seejuures artikli 30, 31 ja 32 
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nõudeid. nõudeid.

Or. en

Muudatusettepanek 1392
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ilma et see piiraks lõigete 3 ja 4 ning 
finantsdistsipliini, artikli 7 kohaste 
lineaarsete vähendamiste ja määrusega 
(EL) nr […] [horisontaalne ÜPP määrus] 
ettenähtud mis tahes vähendamiste ja 
karistuste kohaldamist, annavad 
liikmesriigid käesoleva peatüki kohast 
toetust põllumajandustootjatele, kes 
järgivad lõikes 1 osutatud kolme 
põllumajandustava hulgast nende jaoks 
olulisi, täites seejuures artikli 30, 31 ja 32 
nõudeid.

2. Ilma et see piiraks lõigete 3 ja 4 ning 
finantsdistsipliini, artikli 7 kohaste 
lineaarsete vähendamiste kohaldamist, 
annavad liikmesriigid käesoleva peatüki 
kohast toetust põllumajandustootjatele, kes 
järgivad lõikes 1 osutatud kolme 
põllumajandustava, täites seejuures artikli 
30, 31, 32 ja 32 a nõudeid.

Or. es

Muudatusettepanek 1393
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ilma et see piiraks lõigete 3 ja 4 ning 
finantsdistsipliini, artikli 7 kohaste 
lineaarsete vähendamiste ja määrusega 
(EL) nr […] [horisontaalne ÜPP määrus] 
ettenähtud mis tahes vähendamiste ja 
karistuste kohaldamist, annavad 
liikmesriigid käesoleva peatüki kohast 
toetust põllumajandustootjatele, kes 

2. Ilma et see piiraks lõigete 3 ja 4 ning 
finantsdistsipliini, artikli 7 kohaste 
lineaarsete vähendamiste ja määrusega 
(EL) nr […] [horisontaalne ÜPP määrus] 
ettenähtud mis tahes vähendamiste ja 
karistuste kohaldamist, annavad 
liikmesriigid käesoleva peatüki kohast 
toetust põllumajandustootjatele, kes 
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järgivad lõikes 1 osutatud kolme 
põllumajandustava hulgast nende jaoks 
olulisi, täites seejuures artikli 30, 31 ja 32 
nõudeid.

järgivad lõikes 1 osutatud 
põllumajandustavade hulgast nende jaoks 
olulisi, täites seejuures artikli 30, 31 ja 32 
nõudeid.

Or. es

Muudatusettepanek 1394
James Nicholson, Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ilma et see piiraks lõigete 3 ja 4 ning 
finantsdistsipliini, artikli 7 kohaste 
lineaarsete vähendamiste ja määrusega 
(EL) nr […] [horisontaalne ÜPP määrus] 
ettenähtud mis tahes vähendamiste ja 
karistuste kohaldamist, annavad 
liikmesriigid käesoleva peatüki kohast 
toetust põllumajandustootjatele, kes 
järgivad lõikes 1 osutatud kolme 
põllumajandustava hulgast nende jaoks 
olulisi, täites seejuures artikli 30, 31 ja 32 
nõudeid.

2. Ilma et see piiraks lõigete 3 ja 4 ning 
finantsdistsipliini, artikli 7 kohaste 
lineaarsete vähendamiste ja määrusega
(EL) nr […] [horisontaalne ÜPP määrus] 
ettenähtud mis tahes vähendamiste ja 
karistuste kohaldamist, annavad 
liikmesriigid käesoleva peatüki kohast 
toetust põllumajandustootjatele, kes 
järgivad lõikes 1 osutatud
põllumajandustavade hulgast nende jaoks 
olulisi, täites seejuures artikli 30, 31 ja 32 
nõudeid.

Or. en

Muudatusettepanek 1395
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ilma et see piiraks lõigete 3 ja 4 ning 
finantsdistsipliini, artikli 7 kohaste 
lineaarsete vähendamiste ja määrusega 
(EL) nr […] [horisontaalne ÜPP määrus] 
ettenähtud mis tahes vähendamiste ja 

2. Ilma et see piiraks lõigete 3 ja 4 ning 
finantsdistsipliini, artikli 7 kohaste 
lineaarsete vähendamiste ja määrusega 
(EL) nr […] [horisontaalne ÜPP määrus] 
ettenähtud mis tahes vähendamiste ja 
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karistuste kohaldamist, annavad 
liikmesriigid käesoleva peatüki kohast 
toetust põllumajandustootjatele, kes 
järgivad lõikes 1 osutatud kolme 
põllumajandustava hulgast nende jaoks 
olulisi, täites seejuures artikli 30, 31 ja 32 
nõudeid.

karistuste kohaldamist, annavad 
liikmesriigid käesoleva peatüki kohast 
toetust põllumajandustootjatele, kes 
järgivad lõikes 1 osutatud kolme 
põllumajandustava hulgast neid tavasid, 
mis on olulised selleks, et parandada oma 
põllumajandustavasid ja 
keskkonnajuhtimise tavasid vastavalt 
lõikele 1, täites seejuures artikli 30, 31 ja 
32 nõudeid.

Or. en

Muudatusettepanek 1396
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ilma et see piiraks lõigete 3 ja 4 ning 
finantsdistsipliini, artikli 7 kohaste 
lineaarsete vähendamiste ja määrusega
(EL) nr […] [horisontaalne ÜPP määrus] 
ettenähtud mis tahes vähendamiste ja 
karistuste kohaldamist, annavad 
liikmesriigid käesoleva peatüki kohast 
toetust põllumajandustootjatele, kes 
järgivad lõikes 1 osutatud kolme 
põllumajandustava hulgast nende jaoks 
olulisi, täites seejuures artikli 30, 31 ja 32 
nõudeid.

2. Ilma et see piiraks lõigete 3 ja 4 ning 
finantsdistsipliini, artikli 7 kohaste 
lineaarsete vähendamiste ja määrusega 
(EL) nr […] [horisontaalne ÜPP määrus] 
ettenähtud mis tahes vähendamiste ja 
karistuste kohaldamist, annavad 
liikmesriigid käesoleva peatüki kohast 
toetust põllumajandustootjatele, kes 
järgivad lõikes 1 osutatud kolme 
põllumajandustava hulgast nende jaoks 
olulisi, mis lisaks vastavad hea 
keskkonnaalase juhtimise nõuetele, täites 
seejuures artikli 30, 31 ja 32 nõudeid.

Or. es

Muudatusettepanek 1397
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

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

2. Ilma et see piiraks lõigete 3 ja 4 ning 
finantsdistsipliini, artikli 7 kohaste 
lineaarsete vähendamiste ja määrusega 
(EL) nr […] [horisontaalne ÜPP määrus] 
ettenähtud mis tahes vähendamiste ja
karistuste kohaldamist, annavad 
liikmesriigid käesoleva peatüki kohast 
toetust põllumajandustootjatele, kes 
järgivad lõikes 1 osutatud kolme 
põllumajandustava hulgast nende jaoks 
olulisi, täites seejuures artikli 30, 31 ja 32 
nõudeid.

2. Ilma et see piiraks lõigete 3 ja 4 ning 
finantsdistsipliini, artikli 7 kohaste 
lineaarsete vähendamiste kohaldamist, 
annavad liikmesriigid käesoleva peatüki 
kohast toetust põllumajandustootjatele, kes 
järgivad lõikes 1 osutatud nõudeid, mis on
nende puhul asjakohased, täites seejuures 
artikli 29, 30, 31 ja 32 nõudeid.

Or. en

Muudatusettepanek 1398
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ilma et see piiraks lõigete 3 ja 4 ning 
finantsdistsipliini, artikli 7 kohaste 
lineaarsete vähendamiste ja määrusega 
(EL) nr […] [horisontaalne ÜPP määrus] 
ettenähtud mis tahes vähendamiste ja 
karistuste kohaldamist, annavad 
liikmesriigid käesoleva peatüki kohast 
toetust põllumajandustootjatele, kes 
järgivad lõikes 1 osutatud kolme 
põllumajandustava hulgast nende jaoks 
olulisi, täites seejuures artikli 30, 31 ja 32 
nõudeid.

2. Ilma et see piiraks lõigete 3 ja 4 ning 
finantsdistsipliini, artikli 7 kohaste 
lineaarsete vähendamiste ja määrusega 
(EL) nr […] [horisontaalne ÜPP määrus] 
ettenähtud mis tahes vähendamiste ja 
karistuste kohaldamist, annavad 
liikmesriigid käesoleva peatüki kohast 
toetust põllumajandustootjatele, kes 
järgivad lõikes 1 osutatud kolme 
põllumajandustava hulgast nende jaoks 
olulisi, täites seejuures artikli 30, 31, 32, 32 
a, 32 b ja/või 32 c nõudeid.

Or. en

Muudatusettepanek 1399
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ilma et see piiraks lõigete 3 ja 4 ning 
finantsdistsipliini, artikli 7 kohaste 
lineaarsete vähendamiste ja määrusega 
(EL) nr […] [horisontaalne ÜPP määrus] 
ettenähtud mis tahes vähendamiste ja 
karistuste kohaldamist, annavad 
liikmesriigid käesoleva peatüki kohast 
toetust põllumajandustootjatele, kes 
järgivad lõikes 1 osutatud kolme 
põllumajandustava hulgast nende jaoks 
olulisi, täites seejuures artikli 30, 31 ja 32 
nõudeid.

2. Ilma et see piiraks lõigete 3 ja 4 ning 
finantsdistsipliini, artikli 7 kohaste 
lineaarsete vähendamiste ja määrusega 
(EL) nr […] [horisontaalne ÜPP määrus] 
ettenähtud mis tahes vähendamiste ja 
karistuste kohaldamist, annavad 
liikmesriigid käesoleva peatüki kohast 
toetust põllumajandustootjatele, kes 
järgivad lõikes 1 osutatud 
põllumajandustavade hulgast nende jaoks 
olulisi, täites seejuures artikli 30, 31 ja 32 
nõudeid. Selliste toetuste suhtes vastavalt 
määrusele (EL) nr […] [horisontaalne 
ÜPP määrus] kohaldatavad 
vähendamised ja karistused ei ületa 
mingil juhul toetussummat.

Or. es

Selgitus

Teine lõik on lisatud selle tagamiseks, et mis tahes vähendamisi ja karistusi, mida kasutatakse 
juhul, kui ei täideta keskkonnasäästlikkuse toetuse nõudeid, kohaldatakse ainult toetuse selle 
komponendi suhtes ning need ei mõjuta põhitoetuse muid komponente või summat.

Muudatusettepanek 1400
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Selliste toetuste suhtes vastavalt 
määrusele (EL) nr […] [horisontaalne 
ÜPP määrus] kohaldatavad 
vähendamised ja karistused ei ületa 
mingil juhul toetussummat.

Or. es
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Muudatusettepanek 1401
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Selliste toetuste suhtes vastavalt 
määrusele (EL) nr […] [horisontaalne 
ÜPP määrus] kohaldatavad 
vähendamised ja karistused ei ületa 
mingil juhul toetussummat.

Or. es

Muudatusettepanek 1402
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Käesoleva määruse kohaldamise 
esimese kahe aasta vältel nõutakse 
põllumajandustootjatelt, et nad 
rakendaksid selles peatükis osutatud 
kliimat ja keskkonda säästva kolme 
põllumajandustava hulgast ainult ühe 
tava.

Or. fr

Muudatusettepanek 1403
Brian Simpson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2 a (uus)



AM\909517ET.doc 75/174 PE494.483v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Artiklites 30, 31 ja 32 sätestatud 
nõuete täitmata jätmisel kohaldatavad 
võimalikud sanktsioonid võivad ületada 
selles peatükis osutatud toetuse. Nõuete 
täitmata jätmisest tulenevad mis tahes 
vähendamised ja karistused jäävad 
liikmesriikidesse ja piirkondadesse, kus 
see aset leidis.

Or. en

Selgitus

Keskkonnasäästlikkuse toetus peab olema rangelt seotud põhitoetusega, sest kõik 
põllumajandustootjad, kes saavad ELi rahalisi vahendeid, peavad kinni pidama 
minimaalsetest keskkonnanormidest ning osutama avalikke keskkonnahüvesid kogu ELis.

Muudatusettepanek 1404
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Põllumajandustootjad, kelle 
põllumajanduslikud majapidamised 
asuvad täielikult või osaliselt direktiiviga 
92/43/EMÜ või 2009/147/EÜ hõlmatud 
aladel, on õigus saada käesolevas 
peatükis osutatud toetust, tingimusel et 
nad järgivad kõnealuses lõikes osutatud 
põllumajandustavasid sellises ulatuses, et 
need on asjaomases põllumajanduslikus 
majapidamises kooskõlas kõnealuste 
direktiivide eesmärkidega.

välja jäetud

Or. es
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Muudatusettepanek 1405
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Põllumajandustootjad, kelle 
põllumajanduslikud majapidamised asuvad 
täielikult või osaliselt direktiiviga 
92/43/EMÜ või 2009/147/EÜ hõlmatud 
aladel, on õigus saada käesolevas peatükis 
osutatud toetust, tingimusel et nad 
järgivad kõnealuses lõikes osutatud 
põllumajandustavasid sellises ulatuses, et 
need on asjaomases põllumajanduslikus 
majapidamises kooskõlas kõnealuste 
direktiivide eesmärkidega.

3. Põllumajandustootjatel, kelle 
põllumajanduslikud majapidamised asuvad 
täielikult või osaliselt direktiiviga 
92/43/EMÜ või 2009/147/EÜ hõlmatud 
aladel, ning põllumajandustootjatel, kes 
vastavalt määruse (EL) nr […] [maaelu 
arengu määrus] artiklile 29 saavad 
põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimatoetuse makseid, on ipso facto õigus 
saada käesolevas peatükis osutatud toetust 
seoses hektaritega, mis on toetuskõlblikud 
nende kriteeriumide alusel.

Or. es

Muudatusettepanek 1406
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Põllumajandustootjad, kelle 
põllumajanduslikud majapidamised asuvad 
täielikult või osaliselt direktiiviga 
92/43/EMÜ või 2009/147/EÜ hõlmatud 
aladel, on õigus saada käesolevas peatükis 
osutatud toetust, tingimusel et nad 
järgivad kõnealuses lõikes osutatud 
põllumajandustavasid sellises ulatuses, et 
need on asjaomases põllumajanduslikus 
majapidamises kooskõlas kõnealuste 
direktiivide eesmärkidega.

3. Põllumajandustootjatel, kelle 
põllumajanduslikud majapidamised asuvad 
täielikult või osaliselt direktiiviga 
92/43/EMÜ või 2009/147/EÜ hõlmatud 
aladel, ning põllumajandustootjatel, kes 
vastavalt määruse (EL) nr […] [maaelu 
arengu määrus] artiklile 29 saavad 
põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimatoetuse makseid, on ipso facto õigus 
saada käesolevas peatükis osutatud toetust 
seoses hektaritega, mis on toetuskõlblikud 
nende kriteeriumide alusel.

Or. es



AM\909517ET.doc 77/174 PE494.483v01-00

ET

Selgitus

Natura 2000 kaitsealadel asuvatele põllumajandusettevõtetele kehtivad ranged 
tootmisvõimsuse piirangud, mis tihti põhjustavad lisakulusid ja väiksemat kasumit. 
Põllumajandustootjad, kelle suhtes kohaldatakse keskkonna- ja kliimakaitse kohustusi, 
peavad täitma avalike keskkonnahüvede osutamise kriteeriume, mis on rangemad kui nõuetele 
vastavuse eeskirjad.

Muudatusettepanek 1407
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Põllumajandustootjad, kelle 
põllumajanduslikud majapidamised asuvad 
täielikult või osaliselt direktiiviga 
92/43/EMÜ või 2009/147/EÜ hõlmatud 
aladel, on õigus saada käesolevas peatükis 
osutatud toetust, tingimusel et nad 
järgivad kõnealuses lõikes osutatud 
põllumajandustavasid sellises ulatuses, et 
need on asjaomases põllumajanduslikus 
majapidamises kooskõlas kõnealuste 
direktiivide eesmärkidega.

3. Põllumajandustootjatel, kelle 
põllumajanduslikud majapidamised asuvad 
täielikult või osaliselt direktiiviga 
92/43/EMÜ või 2009/147/EÜ hõlmatud 
aladel, ning põllumajandustootjatel, kes 
vastavalt määruse (EL) nr […] [maaelu 
arengu määrus] artiklile 29 saavad 
põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimatoetuse makseid, on ipso facto õigus 
saada käesolevas peatükis osutatud toetust 
seoses hektaritega, mis on toetuskõlblikud 
nende kriteeriumide alusel.

Or. es

Selgitus

Muudatusettepanek on esitatud kooskõlas kriteeriumiga, et põllumajandusettevõtted, mis 
tegutsevad keskkonnapiirangute tingimustes, peavad automaatselt kasu saama 
keskkonnasäästlikkuse toetustest.

Muudatusettepanek 1408
Astrid Lulling

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

3. Põllumajandustootjad, kelle 
põllumajanduslikud majapidamised asuvad 
täielikult või osaliselt direktiiviga 
92/43/EMÜ või 2009/147/EÜ hõlmatud 
aladel, on õigus saada käesolevas peatükis 
osutatud toetust, tingimusel et nad 
järgivad kõnealuses lõikes osutatud 
põllumajandustavasid sellises ulatuses, et 
need on asjaomases põllumajanduslikus 
majapidamises kooskõlas kõnealuste 
direktiivide eesmärkidega.

3. Põllumajandustootjatel, kelle 
põllumajanduslikud majapidamised asuvad 
täielikult või osaliselt direktiiviga 
92/43/EMÜ või 2009/147/EÜ hõlmatud 
aladel või direktiiviga 2000/60 hõlmatud 
kaitsealadel või keskkonnakaitset 
käsitlevate riiklike õigusaktidega 
hõlmatud kaitsealadel, on õigus saada 
käesolevas peatükis osutatud toetust. 

Or. en

Muudatusettepanek 1409
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Põllumajandustootjad, kelle 
põllumajanduslikud majapidamised asuvad 
täielikult või osaliselt direktiiviga 
92/43/EMÜ või 2009/147/EÜ hõlmatud 
aladel, on õigus saada käesolevas peatükis 
osutatud toetust, tingimusel et nad 
järgivad kõnealuses lõikes osutatud 
põllumajandustavasid sellises ulatuses, et 
need on asjaomases põllumajanduslikus 
majapidamises kooskõlas kõnealuste 
direktiivide eesmärkidega.

3. Põllumajandustootjatel, kelle 
põllumajanduslikud majapidamised asuvad 
täielikult või osaliselt direktiiviga 
92/43/EMÜ või 2009/147/EÜ hõlmatud 
aladel, on õigus saada käesolevas peatükis 
osutatud toetust lähtuvalt 
põllumajandusliku majapidamise maast, 
mis on hõlmatud direktiiviga 92/43/EMÜ 
või 2009/147/EÜ.

Or. fr

Selgitus

Direktiiviga 92/43/EMÜ või 2009/147/EÜ hõlmatud aladel tuleb kasutada keskkonda ja 
bioloogilist mitmekesisust säästvaid põllumajandustavasid. See asetab Natura 2000 
keskkonnasäästlikkuse konteksti, mis näitab selgelt ühise põllumajanduspoliitika võetud 
kohustusi kaitsta elupaiku ja liike ELis.
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Muudatusettepanek 1410
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, 
Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Põllumajandustootjad, kelle 
põllumajanduslikud majapidamised asuvad 
täielikult või osaliselt direktiiviga 
92/43/EMÜ või 2009/147/EÜ hõlmatud 
aladel, on õigus saada käesolevas peatükis 
osutatud toetust, tingimusel et nad 
järgivad kõnealuses lõikes osutatud 
põllumajandustavasid sellises ulatuses, et 
need on asjaomases põllumajanduslikus 
majapidamises kooskõlas kõnealuste 
direktiivide eesmärkidega.

3. Põllumajandustootjatel, kelle 
põllumajanduslikud majapidamised asuvad 
täielikult või osaliselt direktiiviga 
92/43/EMÜ või 2009/147/EÜ hõlmatud 
aladel, on õigus saada käesolevas peatükis 
osutatud toetust.

Or. en

Muudatusettepanek 1411
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjon kiidab heaks liikmesriikide 
ja piirkondade ettepanekud, millele on 
eelmises lõikes osutatud, kasutades 
artiklis 56 sätestatud menetlust.

Or. es
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Muudatusettepanek 1412
Maria do Céu Patrão Neves

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Põllumajandustootjatel, kelle 
põllumajanduslikud majapidamised 
asuvad täielikult või osaliselt Natura 2000 
võrgustikuga hõlmatud aladel või 
looduskaitsealadel, on ipso facto õigus 
saada käesolevas peatükis osutatud 
toetust.

Or. pt

Muudatusettepanek 1413
Agnès Le Brun

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Põllumajandustootjad, kes osalevad 
oma põllumajandusliku majapidamisega 
tunnustatud siseriiklikus 
keskkonnasäästlikkuse kavas, saavad 
käesolevas peatükis osutatud toetust, mille 
komisjon peab eraldi heaks kiitma.

Or. fr

Muudatusettepanek 1414
Mairead McGuinness, Petri Sarvamaa, Herbert Dorfmann, Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandustootjatel, kes vastavad Põllumajandustootjatel on ipso facto õigus 
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määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 29 
lõikes 1 sätestatud nõuetele seoses 
mahepõllumajandusega, on iseenesest 
õigus saada käesolevas peatükis osutatud 
toetust.

saada käesolevas peatükis osutatud 
toetust, kui nad täidavad ühte järgmistest 
oma olemuselt keskkonnasäästlikest 
kriteeriumidest:

– põllumajandustootjad, kes osalevad 
põllumajanduse keskkonnatoetuse 
kavades vastavalt määruse (EL) nr […] 
[maaelu arengu määrus] artiklile 29; või
– mahepõllumajandustootjad vastavalt 
määruse (EL) nr […] [maaelu arengu 
määrus] artiklile 30; või
– põllumajandustootjad, kelle 
põllumajanduslik majapidamine on 
sertifitseeritud komisjoni heakskiidetud 
riikliku keskkonnaalase 
sertifitseerimissüsteemi kohaselt ja millel 
on keskkonnasäästlikkuse 
põhikriteeriumidega vähemalt 
samaväärne keskkonnamõju; või
– põllumajandustootjad, kelle 
toetuskõlblikust põllumajandusmaast on 
rohkem kui 70 % kaetud rohumaaga.

Or. en

Muudatusettepanek 1415
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandustootjatel, kes vastavad 
määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 29 lõikes 
1 sätestatud nõuetele seoses 
mahepõllumajandusega, on iseenesest 
õigus saada käesolevas peatükis osutatud 
toetust.

Põllumajandustootjatel on ipso facto 
õigus saada käesolevas peatükis osutatud 
toetust, kui nad kuuluvad järgmistesse 
kategooriatesse:

– põllumajandustootjad, kes vastavad 
määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 29 lõikes 
1 sätestatud nõuetele seoses 
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mahepõllumajandusega, või
– määruse (EL) nr […] [maaelu arengu 
määrus] artikli 29 kohased 
põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimatoetuse maksete saajad;
– Natura 2000 aladel asuvad 
põllumajandusettevõtted;
– põllumajandusettevõtted, kus rohumaa 
ja karjamaa on ülekaalus;
– põllumajandustootjad, kes on 
sertifitseeritud riiklike või piirkondlike 
keskkonnaalaste 
sertifitseerimissüsteemide alusel;
– erilised riiklikud territooriumid (nt 
karstialad, luhad/lammid).

Or. en

Muudatusettepanek 1416
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandustootjatel, kes vastavad 
määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 29 
lõikes 1 sätestatud nõuetele seoses 
mahepõllumajandusega, on iseenesest 
õigus saada käesolevas peatükis osutatud 
toetust.

Põllumajandustootjatel on ipso facto õigus 
saada käesolevas peatükis osutatud toetust, 
kui nad täidavad ühte järgmistest oma 
olemuselt keskkonnasäästlikest 
kriteeriumidest:

– põllumajandustootjad, kes osalevad 
põllumajanduse keskkonnatoetuse 
kavades määruse (EL) nr […] [maaelu 
arengu määrus] artikli 29 või 
samaväärsete siseriiklike õigusaktide 
kohaselt; või
– põllumajandustootjad, kes osalevad 
bioloogilise mitmekesisuse kavades 
siseriiklike õigusaktide kohaselt; või
– mahepõllumajandustootjad vastavalt 
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määruse (EL) nr […] [maaelu arengu 
määrus] artiklile 30; või
– põllumajandustootjad, kelle 
põllumajanduslik majapidamine on 
sertifitseeritud komisjoni heakskiidetud 
riikliku keskkonnaalase 
sertifitseerimissüsteemi kohaselt ja millel 
on keskkonnasäästlikkuse 
põhikriteeriumidega vähemalt 
samaväärne keskkonnamõju; või
– põllumajandustootjad, kelle 
toetuskõlblikust põllumajandusmaast on 
rohkem kui 70 % kaetud rohumaaga.

Or. en

Muudatusettepanek 1417
Elisabeth Jeggle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandustootjatel, kes vastavad 
määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 29 lõikes 
1 sätestatud nõuetele seoses 
mahepõllumajandusega, on iseenesest 
õigus saada käesolevas peatükis osutatud 
toetust.

Põllumajandustootjatel on ipso facto 
õigus saada käesolevas peatükis osutatud 
toetust, kui nad kuuluvad järgmistesse 
kategooriatesse:

– põllumajandustootjad, kes vastavad 
määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 29 lõikes 
1 sätestatud nõuetele seoses 
mahepõllumajandusega, või

– määruse (EL) nr […] [maaelu arengu 
määrus] artikli 29 kohaselt 
põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimatoetuse maksete saajad või
– toetusesaajad riiklikest või 
piirkondlikest sertifitseerimissüsteemidest, 
millel on ökoloogiline väärtus, või
– põllumajandustootjad, kelle 
toetuskõlblikest aladest vähemalt 50% on 
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püsirohumaa.

Or. de

Muudatusettepanek 1418
Sandra Kalniete, Vytautas Landsbergis, Kārlis Šadurskis, Ivari Padar, Roberts Zīle, 
Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Algirdas 
Saudargas, Tunne Kelam, Kristiina Ojuland, Inese Vaidere

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandustootjatel, kes vastavad 
määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 29 
lõikes 1 sätestatud nõuetele seoses 
mahepõllumajandusega, on iseenesest 
õigus saada käesolevas peatükis osutatud 
toetust.

Põllumajandustootjatel on ipso facto õigus 
saada käesolevas peatükis osutatud toetust, 
kui nad kuuluvad järgmistesse 
kategooriatesse:
  
– põllumajandustootjad, kelle maast 

vähemalt 20% moodustavad metsaalad;
– põllumajandustootjad, kelle 
toetuskõlblikust põllumajandusmaast on 
rohkem kui 50 % kaetud rohumaaga;
– põllumajandustootjad, kes 100%-liselt 
on sertifitseeritud säästvate 
põllumajanduslike tootmisviiside, sh 
integreeritud põllumajanduse 
kasutajatena.

Or. en

Muudatusettepanek 1419
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandustootjatel, kes vastavad Põllumajandustootjatel on ipso facto 
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määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 29 lõikes 
1 sätestatud nõuetele seoses 
mahepõllumajandusega, on iseenesest 
õigus saada käesolevas peatükis osutatud 
toetust.

õigus saada käesolevas peatükis osutatud 
toetust, kui nad kuuluvad järgmistesse 
kategooriatesse:

– põllumajandusliku majapidamise 
põllumaa on väiksem kui 15 hektarit või
– Natura 2000 alad moodustavad rohkem 
kui 50% põllumajandusliku majapidamise 
põllumajandusmaast või
– alad, mille suhtes kohaldatakse 
põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimameetmeteid vastavalt määruse (EL) 
nr […] [maaelu arengu määrus] artiklile 
29, moodustavad rohkem kui 50% 
põllumajandusliku majapidamise 
põllumajandusmaast;
– põllumajandustootjad, kes vastavad 
määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 29 lõikes 
1 sätestatud nõuetele seoses 
mahepõllumajandusega.

Or. en

Muudatusettepanek 1420
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandustootjatel, kes vastavad 
määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 29 lõikes 
1 sätestatud nõuetele seoses 
mahepõllumajandusega, on iseenesest 
õigus saada käesolevas peatükis osutatud 
toetust.

Põllumajandustootjatel on ipso facto 
õigus saada käesolevas peatükis osutatud 
toetust, kui nad kuuluvad järgmistesse 
kategooriatesse:

– põllumajandustootjad, kes vastavad 
määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 29 lõikes 
1 sätestatud nõuetele seoses 
mahepõllumajandusega, või

– määruse (EL) nr […] [maaelu arengu 
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määrus] artikli 29 kohased 
põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimatoetuse maksete saajad või
– põllumajandustootjad, kes kasvatavad 
keskkonna või maastiku jaoks erilise 
tähtsusega kultuure.

Or. it

Muudatusettepanek 1421
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandustootjatel, kes vastavad 
määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 29 lõikes 
1 sätestatud nõuetele seoses 
mahepõllumajandusega, on iseenesest 
õigus saada käesolevas peatükis osutatud 
toetust.

Põllumajandustootjatel on ipso facto 
õigus saada käesolevas peatükis osutatud 
toetust, kui nad kuuluvad vähemalt ühte 
järgmistest kategooriatest:

– põllumajandustootjad, kes vastavad 
määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 29 lõikes 
1 sätestatud nõuetele seoses 
mahepõllumajandusega;

– põllumajandustootjad, kes vastavad 
nõuetele, mis on kindlaks määratud 
sõltumatult tunnustatud riiklikes või 
piirkondlikes sertifitseerimissüsteemides, 
millest on kasu keskkonna- ja 
kliimakaitse seisukohalt.

Or. en

Selgitus

Lisades sertifitseerimissüsteemid kui oma olemuselt keskkonnasäästlikud, ergutame nende 
süsteemide väljatöötamist, millega võidelda bioloogilise mitmekesisuse vähenemise ja 
kliimamuutuse vastu. Sellega edendatakse säästvama ja ressursitõhusama põllumajanduse 
arengut.
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Muudatusettepanek 1422
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandustootjatel, kes vastavad 
määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 29 lõikes 
1 sätestatud nõuetele seoses 
mahepõllumajandusega, on iseenesest 
õigus saada käesolevas peatükis osutatud 
toetust.

Põllumajandustootjatel on ipso facto õigus 
saada käesolevas peatükis osutatud 
toetust, kui nad kuuluvad järgmistesse 
kategooriatesse: 
– põllumajandustootjad, kes vastavad 
määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 29 lõikes 
1 sätestatud nõuetele seoses 
mahepõllumajandusega, või
– määruse (EL) nr […] [maaelu arengu 
määrus] artikli 29 kohased 
põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimatoetuse maksete saajad;
– põllumajandustootjad, kellel osa maast 
on tootmisest kõrvale jäetud 
püsikarjamaana või mida kasutatakse 
püsikultuuride, liblikõieliste taimede või 
üleujutamist vajavate põllukultuuride 
kasvatamiseks;
– toetusesaajad, kelle maad asuvad 
Natura 2000 võrgustikus.

Or. es

Selgitus

Tunnistada tuleks teatud põllukultuuridele või tootmissüsteemidele omast keskkonnaväärtust. 
Need peaksid iseenesest kuuluma keskkonnasäästlikumaks muutmise komponendi alla. 
Püsirohumaa tõrjub erosiooni ja kõrbestumist, sidudes süsinikdioksiidi ja kaitstes maastikku. 
Riisi kasvatamine on suure tähtsusega märgalade taimestiku ja loomastiku kaitseks jne.

Muudatusettepanek 1423
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 4 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandustootjatel, kes vastavad 
määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 29 lõikes 
1 sätestatud nõuetele seoses 
mahepõllumajandusega, on iseenesest 
õigus saada käesolevas peatükis osutatud 
toetust.

Põllumajandustootjatel on ipso facto 
õigus saada käesolevas peatükis osutatud 
toetust, kui nad kuuluvad järgmistesse 
kategooriatesse:

– põllumajandustootjad, kes vastavad 
määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 29 lõikes 
1 sätestatud nõuetele seoses 
mahepõllumajandusega, või

– määruse  (EÜ) nr 1698/2005 artikli 39 
lõike 2 ja/või määruse (EL) nr […] 
[maaelu arengu määrus] artikli 29 
kohaselt põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimatoetuse maksete saajad või
– nende toetuste saajad, mida antakse 
meetmete/tegevuste eest, mis on ette 
nähtud keskkonnasuunistes, mida 
kohaldatakse ühise turukorralduse 
säästvate rakenduskavade suhtes.
Esimest lõiku kohaldatakse üksnes selliste 
põllumajanduslike majapidamiste üksuste 
suhtes, mida kasutatakse määruse (EÜ) 
nr 834/2007 artikli 11 kohaselt 
mahepõllumajanduslikuks tootmiseks või 
mis on hõlmatud põllumajanduse 
keskkonna- ja kliimameetmetega vastavalt  
määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 39 
lõikele 2 ja/või määruse (EL) nr […] 
[maaelu arengu määrus] artiklile 29 või 
mis on hõlmatud meetmete/tegevustega, 
mis on ette nähtud keskkonnasuunistes, 
mida kohaldatakse ühise turukorralduse 
säästvate rakenduskavade suhtes.

Or. it

Muudatusettepanek 1424
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
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Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandustootjatel, kes vastavad 
määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 29 lõikes 
1 sätestatud nõuetele seoses 
mahepõllumajandusega, on iseenesest 
õigus saada käesolevas peatükis osutatud 
toetust.

Põllumajandustootjatel on ipso facto 
õigus saada käesolevas peatükis osutatud 
toetust, kui nad kuuluvad järgmistesse 
kategooriatesse:
– põllumajandustootjad, kes vastavad 
määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 29 lõikes 
1 sätestatud nõuetele seoses 
mahepõllumajandusega, või

– määruse  (EÜ) nr 1698/2005 artikli 39 
lõike 2 ja/või määruse (EL) nr […] 
[maaelu arengu määrus] artikli 29 
kohaselt põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimatoetuse maksete saajad;
– põllumajandustootjad, kes vastavad 
keskkonnasuunistele, mida kohaldatakse 
ühise turukorralduse säästvate 
rakenduskavade suhtes, või riiklikele 
põllumajanduse keskkonnasuunistele. 

Or. it

Muudatusettepanek 1425
Giovanni La Via

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandustootjatel, kes vastavad 
määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 29 lõikes 
1 sätestatud nõuetele seoses 
mahepõllumajandusega, on iseenesest 
õigus saada käesolevas peatükis osutatud
toetust.

Põllumajandustootjatel on ipso facto 
õigus saada käesolevas peatükis osutatud 
toetust, kui nad kuuluvad järgmistesse 
kategooriatesse: 
– põllumajandustootjad, kes vastavad 
määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 29 lõikes 
1 sätestatud nõuetele seoses 
mahepõllumajandusega, või
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– määruse  (EÜ) nr 1698/2005 artikli 39 
lõike 2 ja/või määruse (EL) nr […] 
[maaelu arengu määrus] artikli 29 
kohaselt põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimatoetuse maksete saajad.

Or. it

Muudatusettepanek 1426
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandustootjatel, kes vastavad 
määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 29 lõikes 
1 sätestatud nõuetele seoses 
mahepõllumajandusega, on iseenesest 
õigus saada käesolevas peatükis osutatud 
toetust.

Põllumajandustootjatel on ipso facto 
õigus saada käesolevas peatükis osutatud 
toetust, kui nad kuuluvad järgmistesse 
kategooriatesse:
– põllumajandustootjad, kes vastavad 
määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 29 lõikes 
1 sätestatud nõuetele seoses 
mahepõllumajandusega;

– määruse (EL) nr […] [maaelu arengu 
määrus] artikli 29 kohaselt 
põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimatoetuse maksete saajad;
– põllumajandustootjad, kelle maal 
kasvatatakse püsikultuure; või
– põllumajandustootjad, kelle 
põllumajanduslik majapidamine koosneb 
vähemalt 75% ulatuses püsirohumaast või 
maa-aladest piirkondades, mis on 
hõlmatud direktiiviga 92/43/EMÜ või 
direktiiviga 2009/147/EÜ.

Or. bg

Muudatusettepanek 1427
Christofer Fjellner
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandustootjatel, kes vastavad 
määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 29 lõikes 
1 sätestatud nõuetele seoses 
mahepõllumajandusega, on iseenesest 
õigus saada käesolevas peatükis osutatud 
toetust.

Põllumajandustootjatel, kes vastavad 
vähemalt ühele neist nõuetest, mis on 
sätestatud punktides a kuni c, on ipso 
facto õigus saada käesolevas peatükis 
osutatud toetust.

a) Nõuded vastavalt määruse (EÜ) nr 
834/2007 artikli 29 lõikele 1 seoses 
mahepõllumajandusega. 

b) Osalus põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimameetmete programmis vastavalt 
määruse (EL) 1698/2005 artikli 39 lõikele 
2 või (maaelu arengu määruse) artikli 29 
lõikele 2. Ulatus, mil määral 
põllumajanduslik majapidamine peab 
olema hõlmatud eri 
meetmete/toimingutega, määratakse 
kindlaks vastavas programmis.
c) Osalus kolmanda isiku läbiviidavas 
põllumajanduse sertifitseerimissüsteemis. 
Sertifitseerimissüsteemi määrab kindlaks 
liikmesriik ja sellest teavitatakse 
komisjoni.

Or. en

Muudatusettepanek 1428
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Riikka Manner, Petri Sarvamaa, 
Liisa Jaakonsaari, Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandustootjatel, kes vastavad 
määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 29 lõikes 
1 sätestatud nõuetele seoses 
mahepõllumajandusega, on iseenesest 
õigus saada käesolevas peatükis osutatud 

Põllumajandustootjatel on ipso facto 
õigus saada käesolevas peatükis osutatud 
toetust, kui nad kuuluvad järgmistesse 
kategooriatesse:
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toetust.
– põllumajandustootjad, kes vastavad 
määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 29 lõikes 
1 sätestatud nõuetele seoses 
mahepõllumajandusega, või
– põllumajandustootjad, kes vastavad 
põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimakavade nõudmistele, mis on 
rangemad kui keskkonnasäästlikkuse 
nõuded. 

Or. en

Muudatusettepanek 1429
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandustootjatel, kes vastavad 
määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 29 lõikes 
1 sätestatud nõuetele seoses 
mahepõllumajandusega, on iseenesest 
õigus saada käesolevas peatükis osutatud 
toetust.

Põllumajandustootjatel, kes vastavad 
määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 29 lõikes 
1 sätestatud nõuetele seoses 
mahepõllumajandusega ning määruse 
(EÜ) nr 1698/2005 artiklis 27 sätestatud 
nõuetele seoses põllumajanduslike 
keskkonnakohustustega, on ipso facto  
õigus saada käesolevas peatükis osutatud 
toetust, ilma et see piiraks toetuse andmist 
vastavalt määruse (EÜ) nr 1698/2005 
artiklile 27.

Or. en

Selgitus

Põllumajandustootjad, kes järgivad põllumajanduse keskkonnakavu, peaksid olema 
keskkonnasäästlikkuse toetuste jaoks abikõlblikud.

Muudatusettepanek 1430
Hans-Peter Mayer
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandustootjatel, kes vastavad 
määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 29 lõikes 
1 sätestatud nõuetele seoses 
mahepõllumajandusega, on iseenesest 
õigus saada käesolevas peatükis osutatud
toetust.

Põllumajandustootjatel, kes vastavad 
määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 29 lõikes 
1 sätestatud nõuetele seoses 
mahepõllumajandusega, ning 
põllumajandustootjatel, kelle 
toetuskõlblikust põllumajandusmaast on 
rohkem kui 50 % kasutusel rohu 
tootmiseks või kaetud rohumaaga, on 
iseenesest õigus saada käesolevas peatükis 
osutatud toetust.

Or. de

Selgitus

Sellega tunnistatakse rohumaa erilist väärtust kliima- ja keskkonnakaitse eesmärkide 
seisukohalt.

Muudatusettepanek 1431
Csaba Sándor Tabajdi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandustootjatel, kes vastavad 
määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 29 lõikes 
1 sätestatud nõuetele seoses 
mahepõllumajandusega, on iseenesest 
õigus saada käesolevas peatükis osutatud 
toetust.

Põllumajandustootjatel, kes vastavad 
määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 29 lõikes 
1 sätestatud nõuetele seoses 
mahepõllumajandusega või määruse (EÜ) 
nr 128/2009 III lisas sätestatud 
integreeritud tõrje põhimõtetele, on 
iseenesest õigus saada käesolevas peatükis 
osutatud toetust.

Or. en

Muudatusettepanek 1432
Marc Tarabella



PE494.483v01-00 94/174 AM\909517ET.doc

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandustootjatel, kes vastavad 
määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 29 lõikes 
1 sätestatud nõuetele seoses 
mahepõllumajandusega, on iseenesest 
õigus saada käesolevas peatükis osutatud 
toetust.

Põllumajandustootjatel, kes vastavad 
määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 29 lõikes 
1 sätestatud nõuetele seoses 
mahepõllumajandusega, on iseenesest 
õigus saada käesolevas peatükis osutatud 
toetust. See laieneb ka 
põllumajandustootjatele, kelle 
põllumajanduslikud majapidamised 
asuvad liikmesriigi tunnustatud riiklikul 
või piirkondlikul looduskaitsealal, ning 
põllumajandusmaale, mille suhtes on 
võetud põllumajanduslikud 
keskkonnakohustused maaelu arengu 
kavade raames.

Or. fr

Muudatusettepanek 1433
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 4 – lõik 1 – punkt a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) Mahepõllumajanduslik tootmine 
vastavalt määruse (EÜ) nr 834/2007 
artikli 29 lõikele 1;

Or. de

Muudatusettepanek 1434
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 4 – lõik 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandustootjad, kes järgivad oma 
põllumajandusettevõttes muid 
agroökoloogilisi süsteeme, mis aitavad 
oluliselt vähendada pestitsiidide kasutust, 
säilitavad ja parandavad mullaviljakust 
ning leevendavad kliimamuutust.

Or. en

Muudatusettepanek 1435
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 4 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandustootjatel, kelle 
toetuskõlblikust põllumajandusmaast on 
rohkem kui 70 % kaetud rohumaaga, või 
põllumajandustootjatel, kelle 
põllumajanduslik majapidamine on 
sertifitseeritud riiklike või piirkondlike 
keskkonnaalaste 
sertifitseerimissüsteemide alusel, on ipso 
facto õigus saada käesolevas peatükis 
osutatud toetust.

Or. en

Muudatusettepanek 1436
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 4 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimest lõiku kohaldatakse üksnes 
põllumajandusettevõtte nende üksuste 
suhtes, mis täidavad punktides a, b, c või d 
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sätestatud nõudeid.

Or. de

Muudatusettepanek 1437
James Nicholson, Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 4 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandustootjatel, kelle 
toetuskõlblikud maa-alad, nagu need on 
määratletud artikli 26 lõikes 1, koosnevad 
vähemalt 75% ulatuses püsirohumaast, on 
ipso facto õigus saada käesolevas peatükis 
osutatud toetust.

Or. en

Selgitus

Põllumajandusettevõtteid, mis vähemalt 75% ulatuses on püsirohumaa, tuleks käsitada 
olemuselt keskkonnasäästlikuna.  Need on põllumajandusettevõtted, kus ülekaalus on 
rohumaa ja vaid vähesel määral kasvatatakse teravilja. Kui kohaldada nende ettevõtete 
suhtes keskkonnasäästlikkuse nõudeid, siis soodustatakse monokultuurina rohttaimi ja 
põhjustatakse ebaproportsionaalseid halduskulusid.

Muudatusettepanek 1438
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 4 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina lõikest 1 võivad liikmesriigid 
otsustada anda käesolevas peatükis 
osutatud toetust põllumajandustootjatele, 
kui nad järgivad kliimat ja keskkonda 
säästvaid põllumajandustavasid, mis 
liikmesriik on kindlaks määranud. 
Sellised tavad on samaväärse ökoloogilise 
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ja/või klimaatilise väärtusega nagu lõikes 
1 nimetatud tavad.

Or. en

Selgitus

See võimaldaks liikmesriikidel rahastada lihtsustatud põllumajanduse keskkonnakava esimese 
samba raames alternatiivina keskkonnasäästlikkuse meetmetele.

Muudatusettepanek 1439
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 4 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandustootjatel, kellel osa maast 
on tootmisest kõrvale jäetud 
püsikarjamaana või mida kasutatakse 
püsikultuuride, liblikõieliste taimede või 
riisi kasvatamiseks, on õigus saada 
käesolevas peatükis osutatud lisatoetust, 
ilma et nad peaksid kasutama lõikes 1 
nimetatud põllumajandustavasid 
kõnealusel maal.

Or. es

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga tunnistatakse teatud põllukultuuride keskkonnaväärtust.

Muudatusettepanek 1440
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 4 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eespool nimetatud õigus kehtib ka 
põllumajandustootjate kohta, kelle 
põllumajandusmaa asub liikmesriigi 
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tunnustatud riiklikul või piirkondlikul 
looduskaitsealal, ning põllumajandusmaa 
kohta, mille suhtes on võetud 
põllumajanduslikud 
keskkonnakohustused maaelu arengu 
kavade raames. 

Or. pt

Muudatusettepanek 1441
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 4 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Samamoodi saavad selle õiguse 
põllumajandustootjad, kelle 
põllumajanduslikud majapidamised 
asuvad täielikult või osaliselt direktiiviga 
92/43/EMÜ või 2009/147/EÜ hõlmatud 
aladel, ning põllumajandustootjad, kes 
vastavalt määruse (EL) nr […] [maaelu 
arengu määrus] artiklile 29 saavad 
põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimatoetuse makseid.

Or. es

Selgitus

Las explotaciones agrarias ubicadas en Natura 2000 están sometidas a limitaciones en su 
actividad productiva para su adecuada adaptación a los objetivos de especial conservación 
de estas zonas, y que en muchos casos implican costes adiciones y/o lucros cesantes. Por lo 
tanto, las superficies agrarias en las que se llevan a cabo prácticas de acuerdo con lo 
establecido en las Directivas de aves y hábitats deben ser beneficiarias de forma automática 
del pago verde, sin necesidad de realizar medidas adicionales.De igual manera, se considera 
que deben tener derecho al pago verde de forma automática los agricultores que se acogen a 
las medidas agroambientales y climáticas en virtud del Reglamento de Desarrollo Rural, 
teniendo en cuenta que ya deben realizar unos compromisos para la provisión de bienes 
públicos medioambientales con un nivel de exigencia superior a la condicionalidad.
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Muudatusettepanek 1442
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 4 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Taotlejad, kes rakendavad 
põllumajanduse keskkonnameetmeid 
vastavalt maaelu arengu määruse
ettepaneku (COM(2011)0627/3) artiklile 
29;

Or. de

Muudatusettepanek 1443
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 4 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandusettevõtetel, mis on 
hõlmatud kollektiivse majandamiskavaga, 
mis tõendab, et ühiselt järgitakse lõikes 1 
sätestatud nõudeid, on samuti õigus saada 
käesolevas peatükis osutatud toetust.

Or. es

Selgitus

Esitatud muudatusettepanek on seotud põhjenduse 26 a muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 1444
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 4 – lõik 1 c (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Määruse (EÜ) nr 1257/1999 artikli 18 
kohaselt mägipiirkondades asuvad 
põllumajandusettevõtted;

Or. de

Muudatusettepanek 1445
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 4 – lõik 1 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmine on kooskõlas integreeritud 
tootmise taimekasvatussuunistega.

Or. de

Muudatusettepanek 1446
Elisabeth Jeggle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimest lõiku kohaldatakse üksnes selliste 
põllumajanduslike majapidamiste üksuste 
suhtes, mida kasutatakse määruse (EÜ) nr 
834/2007 artikli 11 kohaselt 
mahepõllumajanduslikuks tootmiseks.

Esimest lõiku kohaldatakse üksnes selliste 
põllumajanduslike majapidamiste üksuste 
suhtes

– mida kasutatakse määruse (EÜ) nr 
834/2007 artikli 11 kohaselt 
mahepõllumajanduslikuks tootmiseks või
– mis saavad määruse (EL) nr […] 
[maaelu arengu määrus] artikli 29 
kohaselt põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimatoetuse makseid või
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– mis saavad toetust riiklikest või 
piirkondlikest sertifitseerimissüsteemidest, 
millel on ökoloogiline väärtus, või
– mille toetuskõlblikest aladest vähemalt 
50% on püsirohumaa.

Or. de

Muudatusettepanek 1447
Carlo Fidanza

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimest lõiku kohaldatakse üksnes selliste 
põllumajanduslike majapidamiste üksuste 
suhtes, mida kasutatakse määruse (EÜ) nr 
834/2007 artikli 11 kohaselt 
mahepõllumajanduslikuks tootmiseks.

Esimest lõiku kohaldatakse üksnes selliste 
põllumajanduslike majapidamiste maa-
alade suhtes, mis on hõlmatud esimeses 
lõigus kindlaksmääratud meetmete või 
nõuetega.

Or. it

Muudatusettepanek 1448
Salvatore Caronna

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimest lõiku kohaldatakse üksnes selliste 
põllumajanduslike majapidamiste üksuste
suhtes, mida kasutatakse määruse (EÜ) nr 
834/2007 artikli 11 kohaselt 
mahepõllumajanduslikuks tootmiseks.

Esimest lõiku kohaldatakse üksnes selliste 
põllumajanduslike majapidamiste maa-
alade suhtes, mis on hõlmatud esimeses 
lõigus kindlaksmääratud meetmete või 
nõuetega.

Or. it

Muudatusettepanek 1449
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
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Łukacijewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimest lõiku kohaldatakse üksnes selliste 
põllumajanduslike majapidamiste üksuste 
suhtes, mida kasutatakse määruse (EÜ) nr 
834/2007 artikli 11 kohaselt 
mahepõllumajanduslikuks tootmiseks.

Esimest lõiku kohaldatakse üksnes selliste 
põllumajanduslike majapidamiste üksuste 
suhtes, kus põllumajandusliku 
majapidamise põllumaa on väiksem kui 
15 hektarit või kus Natura 2000 alad 
moodustavad rohkem kui 50% 
põllumajandusliku majapidamise 
põllumajandusmaast või mida kasutatakse 
määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 11 
kohaselt mahepõllumajanduslikuks 
tootmiseks või kus rohkem kui 50% 
põllumajandusmaast on hõlmatud 
põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimameetmetega vastavalt määruse (EL) 
nr […] [maaelu arengu määrus] artiklile 
29;

Or. en

Muudatusettepanek 1450
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimest lõiku kohaldatakse üksnes selliste 
põllumajanduslike majapidamiste üksuste 
suhtes, mida kasutatakse määruse (EÜ) nr 
834/2007 artikli 11 kohaselt 
mahepõllumajanduslikuks tootmiseks.

Esimest lõiku kohaldatakse üksnes selliste 
põllumajanduslike majapidamiste üksuste 
suhtes, mida kasutatakse määruse (EÜ) nr
834/2007 artikli 11 kohaselt 
mahepõllumajanduslikuks tootmiseks või 
mis on hõlmatud põllumajanduse 
keskkonna- ja kliimameetmetega vastavalt 
määruse (EL) nr […] [maaelu arengu 
määrus] artiklile 29; mis on 
sertifitseeritud riiklike või piirkondlike 
keskkonnaalaste 
sertifitseerimissüsteemide kohaselt; mis 
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asuvad Natura 2000 aladel; mis on 
erilised riiklikud territooriumid.

Or. en

Muudatusettepanek 1451
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimest lõiku kohaldatakse üksnes selliste 
põllumajanduslike majapidamiste üksuste 
suhtes, mida kasutatakse määruse (EÜ) nr 
834/2007 artikli 11 kohaselt 
mahepõllumajanduslikuks tootmiseks.

Esimest lõiku kohaldatakse üksnes selliste 
põllumajanduslike majapidamiste üksuste 
suhtes, mida kasutatakse määruse (EÜ) nr 
834/2007 artikli 11 kohaselt 
mahepõllumajanduslikuks tootmiseks või 
mis on hõlmatud põllumajanduse 
keskkonna- ja kliimameetmetega vastavalt 
määruse (EL) nr […] [maaelu arengu 
määrus] artiklile 29 või mida kasutatakse 
püsikultuuride, liblikõieliste taimede või 
üleujutamist vajavate põllukultuuride 
kasvatamiseks või mis asuvad Natura 
2000 võrgustikus.

Or. es

Muudatusettepanek 1452
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 29 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimest lõiku kohaldatakse üksnes selliste 
põllumajanduslike majapidamiste üksuste 
suhtes, mida kasutatakse määruse (EÜ) nr 
834/2007 artikli 11 kohaselt 
mahepõllumajanduslikuks tootmiseks.

Esimest lõiku kohaldatakse üksnes selliste 
põllumajanduslike majapidamiste üksuste 
suhtes, mida kasutatakse määruse (EÜ) nr 
834/2007 artikli 11 kohaselt 
mahepõllumajanduslikuks tootmiseks või 
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mis on hõlmatud põllumajanduse 
keskkonna- ja kliimameetmetega vastavalt  
määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 39 
lõikele 2 ja/või määruse (EL) nr […] 
[maaelu arengu määrus] artiklile 29 või 
mis on hõlmatud meetmete/tegevustega, 
mis on ette nähtud keskkonnasuunistes, 
mida kohaldatakse ühise turukorralduse 
säästvate rakenduskavade suhtes.

Or. it

Muudatusettepanek 1453
Giovanni La Via

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimest lõiku kohaldatakse üksnes selliste 
põllumajanduslike majapidamiste üksuste 
suhtes, mida kasutatakse määruse (EÜ) nr 
834/2007 artikli 11 kohaselt 
mahepõllumajanduslikuks tootmiseks.

Esimest lõiku kohaldatakse üksnes selliste 
põllumajanduslike majapidamiste üksuste 
suhtes, mida kasutatakse määruse (EÜ) nr 
834/2007 artikli 11 kohaselt 
mahepõllumajanduslikuks tootmiseks või 
mis on hõlmatud põllumajanduse 
keskkonna- ja kliimameetmetega vastavalt 
määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 39 
lõikele 2 ja/või määruse (EL) nr[…] 
[maaelu arengu määrus] artiklile 29.

Or. it

Muudatusettepanek 1454
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimest lõiku kohaldatakse üksnes selliste 
põllumajanduslike majapidamiste üksuste 
suhtes, mida kasutatakse määruse (EÜ) nr 

Esimest lõiku kohaldatakse üksnes selliste 
põllumajanduslike majapidamiste üksuste 
suhtes, mida kasutatakse määruse (EÜ) nr 
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834/2007 artikli 11 kohaselt 
mahepõllumajanduslikuks tootmiseks.

834/2007 artikli 11 kohaselt 
mahepõllumajanduslikuks tootmiseks või 
mis täidavad lõikes 2 sätestatud 
kriteeriume, välja arvatud juhul, kui 
suurem osa põllumajanduslikust 
majapidamisest (üle 50%) koosneb 
mahepõllundusmaast või selle suhtes 
kohaldatakse rangemaid 
keskkonnanõudeid, sel juhul antakse 
toetust kõigi toetuskõlblike hektarite 
alusel.

Or. es

Selgitus

Las explotaciones agrarias ubicadas en Natura 2000 se encuentran sometidas a 
determinadas limitaciones en su actividad productiva para su adecuada adaptación a los 
objetivos de especial conservación de estas zonas, y que en muchos casos implican costes 
adiciones y/o lucros cesantes. Por lo tanto, las superficies agrarias en las que se llevan a 
cabo prácticas de acuerdo con lo establecido en las Directivas de aves y hábitats deben ser 
beneficiarias de forma automática del pago verde, sin necesidad de realizar medidas 
adicionales.De igual manera, se considera que deben tener derecho al pago verde de forma 
automática los agricultores que se acogen a las medidas agroambientales y climáticas en 
virtud del Reglamento de Desarrollo Rural, teniendo en cuenta que ya deben realizar unos 
compromisos para la provisión de bienes públicos medioambientales con un nivel de 
exigencia superior a la condicionalidad.

Muudatusettepanek 1455
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimest lõiku kohaldatakse üksnes selliste 
põllumajanduslike majapidamiste üksuste 
suhtes, mida kasutatakse määruse (EÜ) nr 
834/2007 artikli 11 kohaselt 
mahepõllumajanduslikuks tootmiseks.

Esimest lõiku kohaldatakse üksnes selliste 
põllumajanduslike majapidamiste üksuste 
suhtes, mida kasutatakse määruse (EÜ) nr 
834/2007 artikli 11 kohaselt 
mahepõllumajanduslikuks tootmiseks või 
mis on hõlmatud riikliku või piirkondliku 
sertifitseerimissüsteemiga, mis on kliimat 
ja keskkonda säästev.
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Or. en

Muudatusettepanek 1456
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimest lõiku kohaldatakse üksnes selliste 
põllumajanduslike majapidamiste üksuste 
suhtes, mida kasutatakse määruse (EÜ) nr 
834/2007 artikli 11 kohaselt 
mahepõllumajanduslikuks tootmiseks.

Mahepõllumajanduse erandit
kohaldatakse üksnes selliste 
põllumajanduslike majapidamiste üksuste 
suhtes, mida kasutatakse määruse (EÜ) nr 
834/2007 artikli 11 kohaselt 
mahepõllumajanduslikuks tootmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 1457
Phil Prendergast

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Põllumajandustootjad, kes täidavad 
kooskõlas määruse (EÜ) nr 1698/2005 
artikli 39 lõikega 2 või määruse (EÜ) nr 
[…] [maaelu arengu määrus] artikli 29 
lõikega 2 võetud kohustusi või kelle 
põllumajanduslik majapidamine on 
sertifitseeritud riiklike või piirkondlike 
keskkonnaalaste 
sertifitseerimissüsteemide kohaselt, 
loetakse ühte või mitut lõikes 1 sätestatud 
seonduvat põllumajandustava järgivaks, 
juhul kui need kohustused ja 
keskkonnaalased sertifitseerimissüsteemid 
vastavad järgmistele tingimustele:
a) need hõlmavad põllumajandustootja 
kogu põllumajanduslikku majapidamist, 
mille suhtes kohaldatakse lõikes 1 
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osutatud seonduvat tava (seonduvaid 
tavasid);
b) need on sama liiki kui lõikes 1 osutatud 
tavad ning
c) need on lõikes 1 osutatud tavadest 
rangemad kliimakaitse ja 
keskkonnasäästlikkuse seisukohalt.
Esimeses lõigus nimetatud 
sertifitseerimissüsteemid on tulemuslikud, 
objektiivsed ja läbipaistvad.

Or. en

Muudatusettepanek 1458
Marian-Jean Marinescu

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Põllumajandustootjad, kes täidavad 
kooskõlas määruse (EÜ) nr 1698/2005 
artikli 39 lõikega 2 või määruse (EÜ) nr 
[…] [maaelu arengu määrus] artikli 29 
lõikega 2 võetud kohustusi või kelle 
põllumajanduslik majapidamine on 
sertifitseeritud riiklike või piirkondlike 
keskkonnaalaste 
sertifitseerimissüsteemide kohaselt, 
loetakse ühte või mitut lõikes 1 sätestatud 
seonduvat põllumajandustava järgivaks, 
juhul kui need kohustused ja 
keskkonnaalased sertifitseerimissüsteemid 
vastavad järgmistele tingimustele:
– need hõlmavad põllumajandustootja 
kogu põllumajanduslikku majapidamist, 
mille suhtes kohaldatakse lõikes 1 
osutatud seonduvat tava (seonduvaid 
tavasid);
– neil on sama liiki mõju kui lõikes 1 
osutatud tavadel;
– need on lõikes 1 osutatud tavadest 
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rangemad kliimakaitse ja 
keskkonnasäästlikkuse seisukohalt.
Esimeses lõigus nimetatud 
sertifitseerimissüsteemid on tulemuslikud, 
erapooletud ja läbipaistvad.

Or. en

Selgitus

See on vajalik, et tagada keskkonnasäästlikkuse meetmete tulemuslikkus ja mõju ning vältida 
meetmete erinevat rakendamist põllumajandustootjate seas.

Muudatusettepanek 1459
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Põllumajandustootjatel, kes
rakendavad põllumajanduse 
keskkonnameetmeid vastavalt määruse 
(EÜ) nr […] [maaelu arengu määrus] 
artikli 29 lõikele 2 või kelle 
põllumajanduslik majapidamine on 
sertifitseeritud riiklike või piirkondlike 
keskkonnaalaste 
sertifitseerimissüsteemide kohaselt, on 
ipso facto õigus saada käesolevas peatükis 
osutatud toetust. Keskkonnaalased 
sertifitseerimissüsteemid on tulemuslikud, 
erapooletud ja läbipaistvad ning annavad 
piirkondlikul tasandil kliimakaitse ja 
keskkonnasäästlikkuse seisukohalt 
samaväärset või täiendavat kasu võrreldes 
lõikes 1 sätestatud tavadega.

Or. en

Muudatusettepanek 1460
Robert Dušek
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid võivad otsustada, et 
põllumajandustootjatel on õigus saada 
käesolevas peatükis osutatud toetust, kui 
nad täidavad ühte või mitut järgmistest 
kriteeriumidest:
– 100% sertifitseeritud säästev 
põllumajanduslik tootmine;
– põllumajandusettevõtted, mis vähemalt 
50% ulatuses oma põllumajandusmaast 
osalevad põllumajanduse 
keskkonnaprogrammides;
– põllumajandusettevõtted, mis vähemalt 
50% ulatuses oma põllumajandusmaast 
asuvad Natura 2000 aladel, kus 
põllumajanduslikule kasutusele kehtivad 
kaitse eesmärgil eripiirangud.

Or. en

Muudatusettepanek 1461
Hynek Fajmon

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid võivad otsustada, et 
põllumajandustootjatel on õigus saada 
käesolevas peatükis osutatud toetust, kui 
nad täidavad ühte või mitut järgmistest 
kriteeriumidest:
– 100% sertifitseeritud säästev 
põllumajanduslik tootmine;
– põllumajandusettevõtted, mis vähemalt 
50% ulatuses oma põllumajandusmaast 
osalevad põllumajanduse 
keskkonnaprogrammides;
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– põllumajandusettevõtted, mis vähemalt 
50% ulatuses oma põllumajandusmaast 
asuvad Natura 2000 aladel, kus 
põllumajanduslikule kasutusele kehtivad 
kaitse eesmärgil eripiirangud.

Or. en

Muudatusettepanek 1462
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis, Georgios Papastamkos

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Põllumajandustootjatel on ipso facto 
õigus saada käesolevas peatükis osutatud 
toetust, kui nad kasutavad olemasolevaid 
traditsioonilisi vähese intensiivsusega 
süsteeme oliivisaludes, 
viinamarjaistandustes ja viljapuuaedades, 
kus puud on vääristatud või osaliselt 
vääristatud, vähese tihedusega, 
niisutussüsteemita, mistõttu sisendite 
kasutus on vähene ning kus sügisest 
kevadeni võib puude all kasvada looduslik 
(mitte külvatud) taimestik.

Or. en

Muudatusettepanek 1463
Béla Glattfelder

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Põllumajandustootjatel on ipso facto 
õigus saada käesolevas peatükis osutatud 
toetust seoses aladega, kus kasvatatakse 
püsikultuure.
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Or. en

Muudatusettepanek 1464
Britta Reimers

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Seni kuni jõustuvad ühise 
põllumajanduspoliitika rahastamist, 
haldamist ja järelevalvet käsitleva 
komisjoni ettepaneku artikli 93 sätted, on 
põllumajandustootjatel, kes järgivad 
põhimõtteid ja eeskirju, mis integreeritud 
taimekaitsega seoses on sätestatud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2009/128 III lisas, õigus saada 
käesolevas peatükis osutatud toetust.

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, these requirements will only be enforceable 
once the Commission amends Annex II of the  Management regulation within 12 months 
starting at the moment the last Member State has notified the implementation of the SUD 
Directive to the, which in practical terms would not be possible  before 2015 or even 2016. A 
temporary financial incentive for farmers complying with SUD provisions would facilitate 
and accelerate the transition towards a greener agriculture and would incentive innovation in 
farming practices.

Muudatusettepanek 1465
Elisabeth Köstinger

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Põllumajandustootjatel, kes 
rakendavad vähemalt ühte 
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põllumajanduse keskkonnameedet kogu 
oma põllumajanduslikus majapidamises 
või vähemalt kahte või rohkemat sellist 
meedet, millel on samasugused kliima- ja 
keskkonnakaitse eesmärgid, on ipso facto 
õigus saada käesolevas peatükis osutatud 
toetust.

Or. de

Selgitus

Põllumajanduse keskkonna- ja kliimameetmed, mida rakendatakse Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondi (EAFRD) raames, on kooskõlas ühise põllumajanduspoliitika 
üldeesmärkidega ning võivad kattuda otsetoetuste keskkonnasäästlikkuse meetmetega. 
Sertifitseeritud põllumajanduse keskkonnaprogrammid peaksid automaatselt vastama artiklis 
29 sätestatud tingimustele, ilma et seejuures oleks vaja võrdlusalust tõsta. Need koosnevad 
meetmetest, mis lähtuvalt põllumajanduslikest majapidamistest on erinevad ning oma 
põhinõuetelt rangemad kui keskkonnasäästlikkuse meetmete tingimused.

Muudatusettepanek 1466
Seán Kelly, Jim Higgins

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Põllumajandustootjatel, kelle 
toetuskõlblikust põllumajandusmaast on 
rohkem kui 70 % kaetud rohumaaga, või 
põllumajandustootjatel, kelle 
põllumajanduslik majapidamine on 
sertifitseeritud riiklike või piirkondlike 
keskkonnaalaste 
sertifitseerimissüsteemide kohaselt, on 
ipso facto õigus saada käesolevas peatükis 
osutatud toetust.

Or. en

Muudatusettepanek 1467
Agnès Le Brun
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Samaväärsed kavad, mis on 
nimetatud 3. a ja 4. peatükis, ei too mingil 
juhul kaasa mis tahes vormis 
topelttoetusi.

Or. fr

Muudatusettepanek 1468
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Komisjonil on vastavalt artiklile 55 
õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, 
et täpsustada teise lõigu suhtes 
kohaldatavaid tingimusi seoses esimeses 
lõigus nimetatud 
sertifitseerimissüsteemidega, tagamaks, et 
need tingimused tooksid kliimakaitse ja 
keskkonnasäästlikkuse seisukohalt 
vähemalt samaväärset kasu kui meetmed, 
mis on sätestatud artiklites 30, 31, 32, 32 
a, 32 b ja 32 c.

Or. en

Selgitus

Põhitähtsusega selle määramisel, kas sertifitseerimissüsteemid täidavad ipso facto 
keskkonnasäästlikkuse komponendi tingimusi, peaks meetmete laadi/liigi asemel olema 
samaväärsuse mõiste.

Muudatusettepanek 1469
Giancarlo Scottà, 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 29 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lõikes 1 osutatud toetust makstakse 
iga-aastase toetusena artikli 26 lõike 1 
kohaselt deklareeritud toetuskõlbliku 
hektari kohta; toetussumma arvutamiseks 
jagatakse artikli 33 lõike 1 kohaldamisest 
tulenev summa asjaomases liikmesriigis 
artikli 26 kohaselt deklareeritud 
toetuskõlblike hektarite koguarvuga.

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 1470
Ivari Padar

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lõikes 1 osutatud toetust makstakse 
iga-aastase toetusena artikli 26 lõike 1 
kohaselt deklareeritud toetuskõlbliku 
hektari kohta; toetussumma arvutamiseks 
jagatakse artikli 33 lõike 1 kohaldamisest 
tulenev summa asjaomases liikmesriigis 
artikli 26 kohaselt deklareeritud 
toetuskõlblike hektarite koguarvuga.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1471
Agnès Le Brun

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

5. Lõikes 1 osutatud toetust makstakse iga-
aastase toetusena artikli 26 lõike 1 
kohaselt deklareeritud toetuskõlbliku 
hektari kohta; toetussumma arvutamiseks 
jagatakse artikli 33 lõike 1 kohaldamisest 
tulenev summa asjaomases liikmesriigis 
artikli 26 kohaselt deklareeritud 
toetuskõlblike hektarite koguarvuga.

5. Lõikes 1 osutatud lisatoetust makstakse 
osana otsetoetustest, mida 
põllumajanduslik majapidamine igal 
aastal saab, välja arvatud käesoleva 
määruse artiklites 34, 36 ja 38 ettenähtud 
toetused. Lõikes 1 osutatud lisatoetuse 
rahastamiseks määratakse esimeses lõigus 
ettenähtud osa suuruseks 30%.

Or. fr

Muudatusettepanek 1472
Diane Dodds, James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lõikes 1 osutatud toetust makstakse iga-
aastase toetusena artikli 26 lõike 1 
kohaselt deklareeritud toetuskõlbliku 
hektari kohta; toetussumma arvutamiseks 
jagatakse artikli 33 lõike 1 kohaldamisest 
tulenev summa asjaomases liikmesriigis 
artikli 26 kohaselt deklareeritud 
toetuskõlblike hektarite koguarvuga.

5. Lõikes 1 osutatud toetust makstakse 
30%-na põhitoetusest, tingimuseks 
käesoleva määruse III jaotise 2. peatükis 
sätestatule vastavus.

Or. en

Muudatusettepanek 1473
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Petri Sarvamaa, Marian-
Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lõikes 1 osutatud toetust makstakse iga-
aastase toetusena artikli 26 lõike 1 kohaselt 

5. Lõikes 1 osutatud toetust makstakse iga-
aastase toetusena artikli 26 lõike 1 kohaselt 
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deklareeritud toetuskõlbliku hektari kohta; 
toetussumma arvutamiseks jagatakse 
artikli 33 lõike 1 kohaldamisest tulenev 
summa asjaomases liikmesriigis artikli 26 
kohaselt deklareeritud toetuskõlblike 
hektarite koguarvuga.

deklareeritud toetuskõlbliku hektari kohta; 
toetussumma makstakse üksikule 
põllumajandustootjale kindlaksmääratud 
protsendimäärana lisaks põhitoetusele.

Or. en

Muudatusettepanek 1474
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lõikes 1 osutatud toetust makstakse iga-
aastase toetusena artikli 26 lõike 1 kohaselt 
deklareeritud toetuskõlbliku hektari kohta; 
toetussumma arvutamiseks jagatakse 
artikli 33 lõike 1 kohaldamisest tulenev 
summa asjaomases liikmesriigis artikli 26 
kohaselt deklareeritud toetuskõlblike 
hektarite koguarvuga.

5. Lõikes 1 osutatud toetust makstakse iga-
aastase toetusena artikli 26 lõike 1 kohaselt 
deklareeritud toetuskõlbliku hektari kohta; 
toetussumma makstakse igale 
põllumajandustootjale kindlaksmääratud 
protsendimäärana tema põhitoetusest.

Or. es

Selgitus

Kui kohaldada keskkonnasäästlikkuse toetuste puhul kindlasummalist toetust, siis võib see 
põhjustada tasakaalustamatust otsetoetuste summas, mida makstakse igale 
põllumajandustootjale. Selle leevendamiseks tehakse ettepanek arvutada 
keskkonnasäästlikkuse toetusi individuaalselt.

Muudatusettepanek 1475
Liam Aylward, Marian Harkin

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

5. Lõikes 1 osutatud toetust makstakse iga-
aastase toetusena artikli 26 lõike 1 kohaselt 
deklareeritud toetuskõlbliku hektari kohta; 
toetussumma arvutamiseks jagatakse 
artikli 33 lõike 1 kohaldamisest tulenev 
summa asjaomases liikmesriigis artikli 26 
kohaselt deklareeritud toetuskõlblike 
hektarite koguarvuga.

5. Lõikes 1 osutatud toetust makstakse iga-
aastase toetusena artikli 26 lõike 1 kohaselt 
deklareeritud toetuskõlbliku hektari kohta; 
toetussumma makstakse üksikule 
põllumajandustootjale kindlaksmääratud 
protsendimäärana lisaks põhitoetusele.

Or. en

Selgitus

Kui eraldada 30% riiklikust ülemmäärast kindlasummalise maksena keskkonnasäästlikkuse 
toetuseks, siis põhjustab see otsetoetuste määra ennatliku ja kiire kohandamise üksikute 
põllumajandustootjate tasandil.

Muudatusettepanek 1476
Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lõikes 1 osutatud toetust makstakse iga-
aastase toetusena artikli 26 lõike 1 kohaselt 
deklareeritud toetuskõlbliku hektari kohta; 
toetussumma arvutamiseks jagatakse 
artikli 33 lõike 1 kohaldamisest tulenev 
summa asjaomases liikmesriigis artikli 26 
kohaselt deklareeritud toetuskõlblike 
hektarite koguarvuga.

5. Lõikes 1 osutatud toetust makstakse iga-
aastase toetusena artikli 26 lõike 1 kohaselt 
deklareeritud toetuskõlbliku hektari kohta; 
toetussumma makstakse üksikule 
põllumajandustootjale kindlaksmääratud 
protsendimäärana lisaks põhitoetusele.

Or. en

Muudatusettepanek 1477
Marian Harkin

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

5. Lõikes 1 osutatud toetust makstakse iga-
aastase toetusena artikli 26 lõike 1 kohaselt 
deklareeritud toetuskõlbliku hektari kohta; 
toetussumma arvutamiseks jagatakse 
artikli 33 lõike 1 kohaldamisest tulenev 
summa asjaomases liikmesriigis artikli 26 
kohaselt deklareeritud toetuskõlblike 
hektarite koguarvuga.

5. Lõikes 1 osutatud toetust makstakse iga-
aastase toetusena artikli 26 lõike 1 kohaselt 
deklareeritud toetuskõlbliku hektari kohta; 
toetussumma makstakse üksikule 
põllumajandustootjale kindlaksmääratud 
protsendimäärana lisaks põhitoetusele.

Or. en

Muudatusettepanek 1478
Robert Dušek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lõikes 1 osutatud toetust makstakse iga-
aastase toetusena artikli 26 lõike 1 kohaselt 
deklareeritud toetuskõlbliku hektari kohta; 
toetussumma arvutamiseks jagatakse artikli 
33 lõike 1 kohaldamisest tulenev summa 
asjaomases liikmesriigis artikli 26 kohaselt 
deklareeritud toetuskõlblike hektarite 
koguarvuga.

5. Lõikes 1 osutatud toetust makstakse iga-
aastase toetusena artikli 26 lõike 1 kohaselt 
deklareeritud toetuskõlbliku hektari kohta 
põllumajandustootjatele, kes on 
otsustanud osaleda kliimat ja keskkonda 
säästvate põllumajandustavadega seotud 
toetuse kavas; toetussumma arvutamiseks 
jagatakse artikli 33 lõike 1 kohaldamisest 
tulenev summa asjaomases liikmesriigis 
artikli 26 kohaselt deklareeritud 
toetuskõlblike hektarite koguarvuga.

Or. en

Muudatusettepanek 1479
Hynek Fajmon

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

5. Lõikes 1 osutatud toetust makstakse iga-
aastase toetusena artikli 26 lõike 1 kohaselt 
deklareeritud toetuskõlbliku hektari kohta; 
toetussumma arvutamiseks jagatakse artikli
33 lõike 1 kohaldamisest tulenev summa 
asjaomases liikmesriigis artikli 26 kohaselt 
deklareeritud toetuskõlblike hektarite 
koguarvuga.

5. Lõikes 1 osutatud toetust makstakse iga-
aastase toetusena artikli 26 lõike 1 kohaselt 
deklareeritud toetuskõlbliku hektari kohta 
põllumajandustootjatele, kes on 
otsustanud osaleda kliimat ja keskkonda 
säästvate põllumajandustavadega seotud 
toetuse kavas; toetussumma arvutamiseks 
jagatakse artikli 33 lõike 1 kohaldamisest 
tulenev summa asjaomases liikmesriigis 
artikli 26 kohaselt deklareeritud 
toetuskõlblike hektarite koguarvuga.

Or. en

Muudatusettepanek 1480
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lõikes 1 osutatud toetust makstakse iga-
aastase toetusena artikli 26 lõike 1 kohaselt 
deklareeritud toetuskõlbliku hektari kohta; 
toetussumma arvutamiseks jagatakse artikli 
33 lõike 1 kohaldamisest tulenev summa 
asjaomases liikmesriigis artikli 26 
kohaselt deklareeritud toetuskõlblike
hektarite koguarvuga.

5. Lõikes 1 osutatud toetust makstakse iga-
aastase toetusena artikli 26 lõike 1 kohaselt 
deklareeritud toetuskõlbliku hektari kohta; 
toetussumma arvutamiseks jagatakse artikli 
33 lõike 1 kohaldamisest tulenev summa 
III jaotise 2. peatükis osutatud toetuseks 
kõlblike hektarite koguarvuga.

Or. fr

Muudatusettepanek 1481
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

5. Lõikes 1 osutatud toetust makstakse iga-
aastase toetusena artikli 26 lõike 1 kohaselt 
deklareeritud toetuskõlbliku hektari kohta; 
toetussumma arvutamiseks jagatakse artikli 
33 lõike 1 kohaldamisest tulenev summa 
asjaomases liikmesriigis artikli 26 kohaselt 
deklareeritud toetuskõlblike hektarite 
koguarvuga.

5. Lõikes 1 osutatud toetust makstakse iga-
aastase toetusena artikli 26 lõike 1 kohaselt 
deklareeritud toetuskõlbliku hektari kohta; 
toetussumma arvutamiseks jagatakse artikli 
33 kohaldamisest tulenev summa 
asjaomases liikmesriigis või piirkonnas
artikli 26 kohaselt deklareeritud 
toetuskõlblike hektarite koguarvuga.

Or. es

Selgitus

Väljamakstava summa arvutamisel tuleks asjakohaselt arvesse võtta piirkondlikul tasandil 
kohaldamist, vastavalt konkreetses piirkonnas kehtestatud ülemmäärale, mida on nimetatud 
artikli 33 lõikes 2, järgides keskkonnahoidlikumaks muutmise komponenti.

Muudatusettepanek 1482
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lõikes 1 osutatud toetust makstakse iga-
aastase toetusena artikli 26 lõike 1 kohaselt 
deklareeritud toetuskõlbliku hektari kohta; 
toetussumma arvutamiseks jagatakse artikli 
33 lõike 1 kohaldamisest tulenev summa 
asjaomases liikmesriigis artikli 26 kohaselt 
deklareeritud toetuskõlblike hektarite 
koguarvuga.

5. Lõikes 1 osutatud toetust makstakse iga-
aastase toetusena artikli 26 lõike 1 kohaselt 
deklareeritud toetuskõlbliku hektari kohta; 
toetussumma arvutamiseks jagatakse artikli 
33 kohaldamisest tulenev summa 
asjaomases liikmesriigis või piirkonnas
artikli 26 kohaselt deklareeritud 
toetuskõlblike hektarite koguarvuga.

Or. es

Muudatusettepanek 1483
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 5 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Põllumajandustootjatel on ipso facto 
õigus saada käesolevas peatükis osutatud 
toetust, kui nad kuuluvad järgmistesse 
kategooriatesse:
a) põllumajandustootjad, kelle 
toetuskõlblikest hektaritest vähemalt 20% 
asub Natura 2000 aladel, riiklikel 
kaitsealadel või riiklikel veekaitsealadel 
või
b) põllumajandustootjad, kelle maast 
vähemalt 50% on rohumaa, sealhulgas 
mitmeaastaste söödataimede all olevad 
alad, või
c) põllumajandustootjad, kelle 
toetuskõlblike hektarite hulk ei ole üle 
poole põllumajandusliku majapidamise 
keskmisest suurusest vastavalt käesoleva 
määruse VI lisale ning igal juhul mitte 
üle 15 hektari põllumaad.

Or. de

Muudatusettepanek 1484
James Nicholson, Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Põllumajandustootjatel, kes järgivad 
määruse (EÜ) nr 1698/2005 artiklis 27 
sätestatud nõudeid põllumajanduse 
keskkonnameetmete rakendamiseks 
seoses põllumajanduse 
keskkonnaprogrammidega, on ipso facto 
õigus käesolevas peatükis nimetatud 
toetusele, ilma et see piiraks toetuse 
andmist vastavalt määruse (EÜ) nr 
1698/2005 artiklile 27.
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Or. en

Muudatusettepanek 1485
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Liikmesriikides, mis vastavalt artikli 
14 lõikele 1 otsustavad 10% oma iga-
aastasest riiklikust ülemmäärast 
kalendriaastateks 2014–2019 kasutada 
kas ühel või mitmel aastal lisatoetuseks 
põllumajanduse keskkonnameetmete 
rakendamisel seoses määruse (EÜ) nr [...] 
[maaelu arengu määrus] artikli 5 lõigetes 
1, 4 ja 5 sätestatud prioriteetidega, on 
põllumajandustootjatel vastaval 
kalendriaastal ipso facto õigus saada 
käesolevas peatükis nimetatud toetust.

Or. en

Muudatusettepanek 1486
Diane Dodds, James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Kui käesolevas peatükis osutatud 
põllumajandustavadega seotud nõuded on 
kohalikul tasandil täidetud või ületatud, 
käsitatakse olukorda nii, et kõik selle 
piirkonna põllumajandustootjad järgivad 
kõiki neid tavasid. Piirkondlikul tasandil 
tuleb rakendada järelevalvet, et nende 
põllumajandustavade kasutamise ala 
vähemalt säiliks. Kui neid tavasid ei 
järgita, tuleb rakendada kontrolli, et 
tagada, et iga põllumajandustootja seda 
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teeks.

Or. en

Muudatusettepanek 1487
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Põllumajandustootjatel, kes järgivad 
liikmesriikide kehtestatud 
maahooldusnõudeid, on ipso facto õigus 
käesolevas peatükis osutatud lisatoetust.

Or. es

Muudatusettepanek 1488
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Erandina artikli 29 lõikest 5 võivad 
liikmesriigid, mis on otsustanud artiklis 
22 a sätestatud osalise ühtlustamise 
kasuks, määrata lõikes 1 nimetatud 
toetuse kindla protsendimäärana kliimat 
ja keskkonda säästvate 
põllumajandustavadega seotud toetust 
saavate põllumajandustootjate 
toetusõigustest.  Sel juhul võivad 
liikmesriigid kehtestada artikli 29 lõikes 1 
nimetatud toetuse ülemmäära.

Or. it
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Muudatusettepanek 1489
Ivari Padar

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Põllumajandustootjatel, kes vastavalt 
määruse (EL) nr […] [maaelu arengu 
määrus] artiklile 29 saavad 
põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimatoetust, on ipso facto õigus saada 
käesolevas peatükis osutatud toetust. 
Esimest lõiku kohaldatakse üksnes selliste  
põllumajandusmajapidamiste üksuste 
suhtes, mida kasutatakse põllumajanduse 
keskkonna- ja kliimakohustuste täitmiseks 
määruse (EL) nr [...] [maaelu arengu 
määrus] artikli 29 kohaselt.

Or. en

Selgitus

Põllumajandustootjad, kes rakendavad teise samba kohaseid  põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimameetmed,  järgivad keskkonnale ja kliimale kasulikke häid põllumajandustavasid ning 
nendelt ei peaks nõudma esimese samba kohaseid keskkonnasäästlikke meetmeid. Kui 
põllumajandusettevõte on tervikuna seotud põllumajanduse keskkonna- ja kliimakohustuste 
täitmisega, ei pea see ettevõte muid keskkonnasäästlikke meetmeid rakendama. Kui 
kohustuste täitmisega on seotud ettevõtte üksainus üksus, tuleb teistes üksustes 
keskkonnasäästlikke meetmeid rakendada.

Muudatusettepanek 1490
Elisabeth Köstinger

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Liikmesriikidel peaks olema võimalus 
määrata iga-aastane toetus iga 
abikõlbliku pinnaühiku kohta 
objektiivsetest ja mittediskrimineerivatest 
kriteeriumitest, näiteks haritava maa 
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liigist lähtudes. 

Or. de

Selgitus

Ebavõrdse tootlikkusega maa-aladele (ühelt poolt põllumaa ja intensiivse kasutusega 
rohumaa, teiselt poolt ekstensiivne rohumaa) peaks olema võimalik määrata ebavõrdses 
mahus põhitoetust ja/või keskkonnasäästu toetust. Ühtne toetusmäär võiks kaasa tuua 
otsetoetuste laialdase piirkondliku ümberjagamise.

Muudatusettepanek 1491
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Sanktsioonid käesoleva artikli lõigete 
3, 3 a ja 4 täitmatajätmise eest hõlmavad 
vaid kliimale ja keskkonnale kasulike 
põllumajandustavade rakendamiseks 
antud toetustega seotud osa.

Or. pt

Muudatusettepanek 1492
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Komisjonil on vastavalt artiklile 55 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, 
et täpsustada artiklis 4a nimetatud 
kohustuste ja sertifitseerimissüsteemiga 
seotud tingimusi.

Or. en
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Selgitus

See on vajalik, et tagada keskkonnasäästlike meetmete tulemuslikkus ja mõju ning vältida 
meetmete ebaühtlast rakendamist põllumajandustootjate poolt.

Muudatusettepanek 1493
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 29 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Komisjonil on vastavalt artiklile 55 
õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, 
et täpsustada lõikes 4 a osutatud 
kohustuste ja sertifitseerimissüsteemiga 
seotud tingimusi, et tagada lõike 1 
kohaselt kliimale ja keskkonnale kasulike 
tavade järgimine.

Or. it

Selgitus

Komisjonil peaks olema õigus kehtestada täiendavad tingimused, et tagada, et keskkonna-
alased sertifitseerimissüsteemid tooksid kliimale ja keskkonnale keskkonnasäästlike 
meetmetega võrdväärset kasu.

Muudatusettepanek 1494
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Komisjon määrab rakendusaktidega  
kindlaks lõikes 4a osutatud kohustuste ja 
sertifitseerimissüsteemidega seotud 
täiendavad tingimused, nii et neist oleks 
kasu kliimale ja keskkonnale.
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Or. it

Muudatusettepanek 1495
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Komisjonil on vastavalt artiklile 55 
õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, 
milles sätestatakse nõuetele vastavuse 
lihtsustatud reeglid nendele 
põllumajandustootjatele, kes saavad 
käesolevas peatükis osutatud toetust.

Or. fr

Muudatusettepanek 1496
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõik 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 b. Komisjonil on artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, 
et täpsemalt kindlaks määrata käesoleva 
artikli lõikes 2 osutatud hea täiendava 
keskkonnaalase juhtimise nõuete liigid 
ning lisada ja määratleda hea täiendava 
keskkonnaalase juhtimise nõuete muud 
liigid, mida saab arvesse võtta kõnealuses 
lõikes osutatud protsendimäära 
järgimiseks.

Or. es

Muudatusettepanek 1497
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõik 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 b. Põllumajandustootjatel, kes 
tegutsevad sellises liikmesriigis, kus on 
kehtestatud ühtne piirkondlik või riiklik 
pindalatoetus, mis on tootmiskohustusest 
täiesti lahutatud ja mis seega tõstab 
rohumaa väärtust, on ipso facto õigus 
saada käesolevas peatükis nimetatud 
toetust.

Or. de

Muudatusettepanek 1498
Elisabeth Köstinger

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõik 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 b. Erandina lõikest 5 võivad 
liikmesriigid otsustada artiklis 29 
osutatud toetuse integreerida III jaotise 1. 
peatükis kirjeldatud ühtsesse 
toetuskavasse. Artikli 29 lõikes 1 loetletud 
nõudeid tuleks seega kohaldada määruse 
(EL) nr xxx/xxx [HO] VI jaotise kohaselt.

Or. de

Selgitus

Põhitoetuse ja keskkonnasäästlikkuse toetuse ühendamisega saavad kaks toetussüsteemi 
üheks. See kehtib samamoodi ka kontrollinõuete ja sanktsioonide kohta, kuna 
keskkonnasäästlikkuse nõuded lülitatakse nõuetele vastavuse (cross compliance) korda.

Muudatusettepanek 1499
Paolo De Castro
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõik 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 b. Komisjonil on vastavalt artiklile 55 
õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, 
et täpsustada lõikes 4 a osutatud 
kohustuste ja sertifitseerimissüsteemiga 
seotud tingimusi, et tagada kliimale ja 
keskkonnale kasulike tavade järgimine.
Sertifitseerimise tingimuste hulka 
kuuluvad kohustused, mis on seotud 
järgmiste valdkondadega:
tõhus energiakasutus,
tõhus veekasutus,
toitainete haldamine,
talvine pinnakate.

Or. it

Muudatusettepanek 1500
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 29 a
Artiklites 20 ja 29 osutatud võimalus 
maksta piirkondlikul tasandil toetust 
kliimat ja keskkonda säästvate 
põllumajandustavade järgimise eest võib 
viia piirkondlike kokkulepete sõlmimiseni 
piirkonna ametiasutuste ja 
põllumajandustootjate vahel, kuid need 
teotused peavad vastama artiklis 33 
sätestatud 30% piirmäära nõudele. 
Niisugustest piirkondlikest kokkulepetest 
tulenevad laiaulatuslikud stimuleerivad 
meetmed, mida rakendatakse nendel maa-
aladel ühiselt ning mis kohalikest 
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iseärasustest sõltuvalt ning ühistel 
mõõdetavatel eesmärkidel aitavad 
parandada veeressursside olukarda, 
suurendada bioloogilist mitmekesisust ja 
parandada pinnast. 

Or. de

Muudatusettepanek 1501
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Vicky Ford, Anthea McIntyre, 
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 30 välja jäetud
Põllukultuuride mitmekesistamine
1. Kui põllumajandustootja põllumaa on 
suurem kui kolm hektarit ning suurema 
osa aastast ei kasutata seda täielikult rohu 
tootmiseks (külvatud või looduslik) ega 
kesana ning sellel ei kasvatata üksnes 
vees kasvavaid põllukultuure, siis 
kasvatatakse põllumaal vähemalt kolme 
eri põllukultuuri. Mitte ühtki neist 
kolmest põllukultuurist ei hõlma alla 5 % 
põllumaast ning peamine põllukultuur ei 
hõlma üle 70 % põllumaast.
2. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, 
et määratleda põllukultuuri mõiste ja 
kehtestada eeskirjad eri põllukultuuride 
osakaalu täpseks arvutamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 1502
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 30 välja jäetud
Põllukultuuride mitmekesistamine
1. Kui põllumajandustootja põllumaa on 
suurem kui kolm hektarit ning suurema 
osa aastast ei kasutata seda täielikult rohu 
tootmiseks (külvatud või looduslik) ega 
kesana ning sellel ei kasvatata üksnes 
vees kasvavaid põllukultuure, siis 
kasvatatakse põllumaal vähemalt kolme 
eri põllukultuuri. Mitte ühtki neist 
kolmest põllukultuurist ei hõlma alla 5 % 
põllumaast ning peamine põllukultuur ei 
hõlma üle 70 % põllumaast.
2. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, 
et määratleda põllukultuuri mõiste ja 
kehtestada eeskirjad eri põllukultuuride 
osakaalu täpseks arvutamiseks.

Or. de

Selgitus

Keskkonna-alaste eesmärkide saavutamiseks on vaja vahet teha eri piirkondade vahel ja 
diferentseeritult meetmeid rakendada, mitte igal pool ühtemoodi põllumaad vähendada. 
Põllumajanduse keskkonnameetmed peaksid seetõttu keskenduma teisele sambale. 
Põllumajandusettevõtete konkurentsivõime ning nende osa ülemaailmse toidupuuduse vastu 
võitlemisel väheneb tunduvalt; piirkondades, kus kariloomade hulk langeb, ei ole 
alternatiivseid võimalusi rohumaade kasutamiseks.

Muudatusettepanek 1503
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllukultuuride mitmekesistamine Külvikord, põllukultuuride 
mitmekesistamine ja vahekultuurid
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Or. en

Muudatusettepanek 1504
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllukultuuride mitmekesistamine Põllukultuuride mitmekesistamine ja 
külvikord

Or. fr

Muudatusettepanek 1505
Ulrike Rodust, Brian Simpson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllukultuuride mitmekesistamine Külvikord

Or. en

Muudatusettepanek 1506
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllukultuuride mitmekesistamine Külvikord

Or. en
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Muudatusettepanek 1507
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui põllumajandustootja põllumaa on 
suurem kui kolm hektarit ning suurema 
osa aastast ei kasutata seda täielikult rohu 
tootmiseks (külvatud või looduslik) ega 
kesana ning sellel ei kasvatata üksnes 
vees kasvavaid põllukultuure, siis 
kasvatatakse põllumaal vähemalt kolme 
eri põllukultuuri. Mitte ühtki neist 
kolmest põllukultuurist ei hõlma alla 5 % 
põllumaast ning peamine põllukultuur ei 
hõlma üle 70 % põllumaast.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1508
Giancarlo Scottà, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Giovanni La Via, 
Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, 
Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Antonio Cancian, Lara Comi, 
Salvatore Caronna

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui põllumajandustootja põllumaa on 
suurem kui kolm hektarit ning suurema 
osa aastast ei kasutata seda täielikult rohu 
tootmiseks (külvatud või looduslik) ega 
kesana ning sellel ei kasvatata üksnes 
vees kasvavaid põllukultuure, siis 
kasvatatakse põllumaal vähemalt kolme eri 
põllukultuuri. Mitte ühtki neist kolmest 
põllukultuurist ei hõlma alla 5 % 
põllumaast ning peamine põllukultuur ei 
hõlma üle 70 % põllumaast.

1. Kui põllumajandustootja põllumaa
suurus on 15 kuni 50 hektarit, siis 
kasvatatakse põllumaal vähemalt kahte 
eri põllukultuuri. Mitte ükski neist 
põllukultuuridest ei hõlma alla 10% 
põllumaast. Kui põllumajandustootja 
põllumaa on suurem kui 50 hektarit, siis 
kasvatatakse põllumaal vähemalt kolme eri 
põllukultuuri. Peamine põllukultuur ei 
hõlma üle 70 % põllumaast ja kaks 
peamist põllukultuuri kokku ei hõlma üle 
95% põllumaast.
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Or. it

Muudatusettepanek 1509
Csaba Sándor Tabajdi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui põllumajandustootja põllumaa on 
suurem kui kolm hektarit ning suurema 
osa aastast ei kasutata seda täielikult rohu 
tootmiseks (külvatud või looduslik) ega 
kesana ning sellel ei kasvatata üksnes 
vees kasvavaid põllukultuure, siis 
kasvatatakse põllumaal vähemalt kolme eri 
põllukultuuri. Mitte ühtki neist kolmest 
põllukultuurist ei hõlma alla 5 % 
põllumaast ning peamine põllukultuur ei 
hõlma üle 70 % põllumaast.

1. Kui põllumajandustootja põllumaa
suurus on 10 kuni 50 hektarit, siis 
kasvatatakse põllumaal vähemalt kahte 
eri põllukultuuri. Mitte ükski neist 
põllukultuuridest ei hõlma alla 5% 
põllumaast. Kui põllumajandustootja 
põllumaa on suurem kui 50 hektarit, siis 
kasvatatakse põllumaal vähemalt kolme eri 
põllukultuuri. Peamine põllukultuur ei 
hõlma üle 70 % põllumaast ja kaks 
peamist põllukultuuri kokku ei hõlma üle 
95% põllumaast.

Or. en

Muudatusettepanek 1510
Elisabeth Köstinger

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui põllumajandustootja põllumaa on 
suurem kui kolm hektarit ning suurema osa 
aastast ei kasutata seda täielikult rohu 
tootmiseks (külvatud või looduslik) ega 
kesana ning sellel ei kasvatata üksnes vees 
kasvavaid põllukultuure, siis kasvatatakse 
põllumaal vähemalt kolme eri 
põllukultuuri. Mitte ühtki neist kolmest 
põllukultuurist ei hõlma alla 5 % 
põllumaast ning peamine põllukultuur ei
hõlma üle 70 % põllumaast.

1. Kui põllumajandustootja põllumaa on 
suurem kui 3 hektarit ning suurema osa 
aastast ei kasutata seda täielikult rohu 
tootmiseks (külvatud või looduslik) ega 
kesana ning sellel ei kasvatata üksnes vees 
kasvavaid põllukultuure, siis kasvatatakse 
põllumaal mitut põllukultuuri. 
Maaviljelusega tegelevad 
põllumajandustootjad, kellel on 5-20 
hektarit põllumaad, kasvatavad oma 
põllumaal vähemalt kahte eri 
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põllukultuuri. Kumbki neist 
põllukultuuridest ei hõlma alla 10% 
põllumaast. Maaviljelusega tegelevad 
põllumajandustootjad, kellel on üle 20 
hektari põllumaad, kasvatavad vähemalt
kolme eri põllukultuuri. Peamine 
põllukultuur ei tohi hõlmata üle 80 %
põllumaast ja kaks peamist põllukultuuri 
kokku ei tohi hõlmata üle 95% 
põllumaast.

Or. de

Muudatusettepanek 1511
Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui põllumajandustootja põllumaa on 
suurem kui kolm hektarit ning suurema 
osa aastast ei kasutata seda täielikult rohu 
tootmiseks (külvatud või looduslik) ega 
kesana ning sellel ei kasvatata üksnes 
vees kasvavaid põllukultuure, siis 
kasvatatakse põllumaal vähemalt kolme eri 
põllukultuuri. Mitte ühtki neist kolmest 
põllukultuurist ei hõlma alla 5 % 
põllumaast ning peamine põllukultuur ei 
hõlma üle 70 % põllumaast.

1. Kui põllumajandustootja põllumaa on 
suurem kui 20 hektarit ja mitte üle 40 
hektari, on sellel põllumaal vähemalt  kaks
eri põllukultuuri. Peamine põllukultuur ei 
hõlma üle 90% põllumaast. Kui 
põllumajandustootja põllumaa on suurem 
kui 40 hektarit, on sellel põllumaal
vähemalt kolm eri põllukultuuri. Peamine 
põllukultuur ei kata rohkem kui 70 % 
sellest põllumaast ning kaks peamist 
põllukultuuri kokku ei kata rohkem kui 
95 % sellest põllumaast.

Or. en

Muudatusettepanek 1512
Phil Prendergast

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui põllumajandustootja põllumaa on
suurem kui kolm hektarit ning suurema 
osa aastast ei kasutata seda täielikult rohu 
tootmiseks (külvatud või looduslik) ega 
kesana ning sellel ei kasvatata üksnes vees 
kasvavaid põllukultuure, siis kasvatatakse 
põllumaal vähemalt kolme eri 
põllukultuuri. Mitte ühtki neist kolmest 
põllukultuurist ei hõlma alla 5 % 
põllumaast ning peamine põllukultuur ei 
hõlma üle 70 % põllumaast.

1. Kui põllumajandustootja põllumaa
suurus on 15–30 hektarit ning suurema osa 
aastast ei kasutata seda täielikult rohu 
tootmiseks (külvatud või looduslik) ega 
kesana ning sellel ei kasvatata üksnes vees 
kasvavaid põllukultuure, siis kasvatatakse 
põllumaal vähemalt kahte eri 
põllukultuuri. Mitte ükski neist 
põllukultuuridest ei hõlma alla 10% 
põllumaast. Kui põllumajandustootja 
põllumaa on suurem kui 30 hektarit, siis 
kasvatatakse põllumaal vähemalt kolme 
eri põllukultuuri. Peamine põllukultuur ei 
hõlma üle 70 % põllumaast ja kaks 
peamist põllukultuuri kokku ei hõlma üle 
95% põllumaast.

Or. en

Muudatusettepanek 1513
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui põllumajandustootja põllumaa on
suurem kui kolm hektarit ning suurema 
osa aastast ei kasutata seda täielikult rohu 
tootmiseks (külvatud või looduslik) ega 
kesana ning sellel ei kasvatata üksnes vees 
kasvavaid põllukultuure, siis kasvatatakse 
põllumaal vähemalt kolme eri 
põllukultuuri. Mitte ühtki neist kolmest 
põllukultuurist ei hõlma alla 5 % 
põllumaast ning peamine põllukultuur ei 
hõlma üle 70 % põllumaast.

1. Kui põllumajandustootja põllumaa
suurus on 15–20 hektarit ning suurema osa 
aastast ei kasutata seda täielikult rohu 
tootmiseks (külvatud või looduslik) ega 
kesana ning sellel ei kasvatata üksnes vees 
kasvavaid põllukultuure, siis rakendab 
põllumajandustootja vähemalt ühte 
järgmistest põllumajandustavadest:

a) kasvatab põllumaal vähemalt kahte eri 
põllukultuuri; kumbki neist 
põllukultuuridest ei hõlma alla 20% 
põllumaast;
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b) tagab, et vähemalt 3% tema põllumaast 
oleks ökoloogilise kasutuseesmärgiga 
maa, näiteks kesa, veepüüde terrassid, 
iseloomulikud maastikuvormid, 
puhvervööndid ja artikli 25 lõike 2 punkti 
b alapunktis ii nimetatud metsastatud 
alad.

Or. es

Selgitus

Nõue, et juba kolme hektari suuruse põllumaaga põllumajandustootja  peab maaviljeluse 
mitmekesistamiseks kasvatama kolme eri põllukultuuri, seab ohtu paljude tootjate tuleviku 
ning välistab näiteks teatavad keskkonnale kasulikud kunstliku niisutuseta maakasutusviisid 
(maa on vaheldumisi põllukultuuride all ja seisab kesamaana), mis on levinud Hispaanias. 
Kesasse jäetud maad tuleks käsitada külvikorra osana. Ohustatud oleksid ka 15–20 hektarise 
põllumaaga tootjad, kelle tootmine on monokultuurne.

Muudatusettepanek 1514
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Marian-Jean Marinescu, Astrid Lulling, Maria 
do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui põllumajandustootja põllumaa on
suurem kui kolm hektarit ning suurema 
osa aastast ei kasutata seda täielikult rohu 
tootmiseks (külvatud või looduslik) ega 
kesana ning sellel ei kasvatata üksnes vees 
kasvavaid põllukultuure, siis kasvatatakse 
põllumaal vähemalt kolme eri 
põllukultuuri. Mitte ühtki neist kolmest 
põllukultuurist ei hõlma alla 5 % 
põllumaast ning peamine põllukultuur ei 
hõlma üle 70 % põllumaast.

1. Kui põllumajandustootja põllumaa
suurus on 5–20 hektarit ning suurema osa 
aastast ei kasutata seda täielikult rohu 
tootmiseks (külvatud või looduslik) ega 
kesana ning sellel ei kasvatata üksnes vees 
kasvavaid põllukultuure, siis kasvatatakse 
põllumaal kahte eri põllukultuuri. Kui 
põllumajandustootja põllumaa on suurem 
kui 20 hektarit ning suurema osa aastast 
ei kasutata seda täielikult rohu tootmiseks 
(külvatud või looduslik) ega kesana ning 
sellel ei kasvatata üksnes vees kasvavaid 
põllukultuure, siis kasvatatakse põllumaal 
vaheldumisi kolme eri põllukultuuri.
Peamine põllukultuur ei hõlma üle 70%
põllumaast.

Or. en
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Muudatusettepanek 1515
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula, Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui põllumajandustootja põllumaa on 
suurem kui kolm hektarit ning suurema 
osa aastast ei kasutata seda täielikult rohu 
tootmiseks (külvatud või looduslik) ega 
kesana ning sellel ei kasvatata üksnes 
vees kasvavaid põllukultuure, siis 
kasvatatakse põllumaal vähemalt kolme eri 
põllukultuuri. Mitte ühtki neist kolmest 
põllukultuurist ei hõlma alla 5 % 
põllumaast ning peamine põllukultuur ei 
hõlma üle 70 % põllumaast.

1. Kui põllumajandustootja põllumaa
suurus on 5–20 hektarit või majand asub 
tervikuna vähesoodsas piirkonnas, 
kasvatatakse põllumaal vähemalt kahte 
eri põllukultuuri. Kumbki neist 
põllukultuuridest ei hõlma alla 10% 
põllumaast. Kui põllumajandustootja 
põllumaa on suurem kui 20 hektarit, siis 
kasvatatakse põllumaal vähemalt kolme eri 
põllukultuuri. Peamine põllukultuur ei 
hõlma üle 70 % põllumaast ja kaks 
peamist põllukultuuri kokku ei hõlma üle 
95% põllumaast.

Or. en

Muudatusettepanek 1516
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui põllumajandustootja põllumaa on 
suurem kui kolm hektarit ning suurema osa 
aastast ei kasutata seda täielikult rohu 
tootmiseks (külvatud või looduslik) ega 
kesana ning sellel ei kasvatata üksnes vees 
kasvavaid põllukultuure, siis kasvatatakse 
põllumaal vähemalt kolme eri 
põllukultuuri. Mitte ühtki neist kolmest 
põllukultuurist ei hõlma alla 5 % 
põllumaast ning peamine põllukultuur ei 
hõlma üle 70 % põllumaast. 

1. Kui põllumajandustootja põllumaa on 
suurem kui kolm hektarit ning suurema osa 
aastast ei kasutata seda täielikult rohu 
tootmiseks (külvatud või looduslik) ega 
kesana ning sellel ei kasvatata üksnes vees 
kasvavaid põllukultuure, ning kui 
püsirohumaa moodustab vähem kui 75% 
majandi pindalast, siis kasvatatakse 
põllumaal põllukultuure järgmiselt:
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– vähemalt kolme eri põllukultuuri, kui 
põllumaa hõlmab rohkem kui 25 hektarit 
või kui püsirohumaa moodustab vähem 
kui 50% majandi pindalast;
– vähemalt kahte eri põllukultuuri, kui 
põllumaa hõlmab vähem kui 25 hektarit 
ning püsirohumaa moodustab 50–75% 
majandi pindalast.
Peamine põllukultuur ei hõlma üle 70% 
põllumaast, arvestamata ajutist 
rohumaad, mille kohta piirmäär puudub.

Or. fr

Muudatusettepanek 1517
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui põllumajandustootja põllumaa on 
suurem kui kolm hektarit ning suurema osa 
aastast ei kasutata seda täielikult rohu 
tootmiseks (külvatud või looduslik) ega 
kesana ning sellel ei kasvatata üksnes vees 
kasvavaid põllukultuure, siis kasvatatakse 
põllumaal vähemalt kolme eri 
põllukultuuri. Mitte ühtki neist kolmest 
põllukultuurist ei hõlma alla 5 %
põllumaast ning peamine põllukultuur ei 
hõlma üle 70 % põllumaast.

1. Kui põllumajandustootja põllumaa on 
suurem kui 50 hektarit ning suurema osa 
aastast ei kasutata seda täielikult rohu 
tootmiseks (külvatud või looduslik) ega 
kesana ning sellel ei kasvatata üksnes vees 
kasvavaid põllukultuure, siis kasvatatakse 
põllumaal vähemalt kahte eri põllukultuuri.
Sealjuures võib kesamaad arvestada 
põllukultuurina. Kumbki 
põllukultuuridest ei hõlma alla 10%
põllumaast.

Or. es

Selgitus

La medida de diversificación tal como está planteada, con 3 cultivos para una  superficie a 
partir de 3 hectáreas, pone en peligro la viabilidad económica de numerosas explotaciones, 
además de no contemplar la práctica de algunas rotaciones tradicionales del secano español, 
que son medioambientalmente favorables, como el año y vez (cultivo-barbecho). Además, 
algunos cultivos industriales perderían su rentabilidad económica si las pequeñas 
explotaciones (de menos de 20 hectáreas) tuvieran que abandonar la práctica del 
monocultivo.Asimismo, las hectáreas de barbecho deben considerarse como un cultivo a 
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efectos de diversificación.

Muudatusettepanek 1518
Béla Glattfelder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui põllumajandustootja põllumaa on 
suurem kui kolm hektarit ning suurema osa 
aastast ei kasutata seda täielikult rohu 
tootmiseks (külvatud või looduslik) ega 
kesana ning sellel ei kasvatata üksnes vees 
kasvavaid põllukultuure, siis kasvatatakse 
põllumaal vähemalt kolme eri 
põllukultuuri. Mitte ühtki neist kolmest 
põllukultuurist ei hõlma alla 5 % 
põllumaast ning peamine põllukultuur ei 
hõlma üle 70 % põllumaast.

1. Kui põllumajandustootja põllumaa on 
suurem kui 50 hektarit ning suurema osa 
aastast ei kasutata seda täielikult rohu 
tootmiseks (külvatud või looduslik) ega 
kesana ning sellel ei kasvatata üksnes vees 
kasvavaid põllukultuure, siis kasvatatakse 
põllumaal vähemalt kahte eri põllukultuuri.

Or. en

Muudatusettepanek 1519
James Nicholson, Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui põllumajandustootja põllumaa on 
suurem kui kolm hektarit ning suurema osa 
aastast ei kasutata seda täielikult rohu 
tootmiseks (külvatud või looduslik) ega 
kesana ning sellel ei kasvatata üksnes vees 
kasvavaid põllukultuure, siis kasvatatakse 
põllumaal vähemalt kolme eri 
põllukultuuri. Mitte ühtki neist kolmest 
põllukultuurist ei hõlma alla 5 % 
põllumaast ning peamine põllukultuur ei 
hõlma üle 70 % põllumaast.

1. Kui põllumajandustootja põllumaa on 
suurem kui 35 hektarit ning suurema osa 
aastast ei kasutata seda täielikult rohu 
tootmiseks (külvatud või looduslik) ega 
kesana ning sellel ei kasvatata üksnes vees 
kasvavaid põllukultuure, siis kasvatatakse 
põllumaal vähemalt kolme eri 
põllukultuuri. Mitte ühtki neist kolmest 
põllukultuurist ei hõlma alla 5 % 
põllumaast ning peamine põllukultuur ei 
hõlma üle 70 % põllumaast.
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Or. en

Selgitus

Maaviljeluse mitmekesistamise nõude alampiir peaks olema 35 hektari suurune põllumaa.  
Majanditelt, kus põllumaad on vähe, ei peaks mitmekesistamist nõudma.

Muudatusettepanek 1520
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui põllumajandustootja põllumaa on 
suurem kui kolm hektarit ning suurema osa 
aastast ei kasutata seda täielikult rohu 
tootmiseks (külvatud või looduslik) ega 
kesana ning sellel ei kasvatata üksnes vees 
kasvavaid põllukultuure, siis kasvatatakse
põllumaal vähemalt kolme eri 
põllukultuuri. Mitte ühtki neist kolmest 
põllukultuurist ei hõlma alla 5 % 
põllumaast ning peamine põllukultuur ei 
hõlma üle 70 % põllumaast.

1. Kui põllumajandustootja põllumaa 
suurus on üle 20 hektari ning suurema osa 
aastast ei kasutata seda täielikult rohu 
tootmiseks (külvatud või looduslik) ega 
kesana ning sellel ei kasvatata üksnes vees 
kasvavaid põllukultuure, siis rakendab 
põllumajandustootja vähemalt ühte 
järgmistest põllumajandustavadest:

a) kasvatab põllumaal vähemalt kahte eri 
põllukultuuri; ükski neist põllukultuuridest
ei hõlma alla 5% põllumaast;

b) tagab, et vähemalt 3% tema põllumaast 
oleks ökoloogilise kasutuseesmärgiga 
maa, näiteks kesa, veepüüde terrassid, 
iseloomulikud maastikuvormid, 
puhvervööndid ja artikli 25 lõike 2 punkti 
b alapunktis ii nimetatud metsastatud 
alad.

Or. es

Selgitus

Komisjoni ettepanekus ei ole arvesse võetud ELi lõunapoolsete piirkondade 
maaviljelustingimusi.
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Muudatusettepanek 1521
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui põllumajandustootja põllumaa on 
suurem kui kolm hektarit ning suurema 
osa aastast ei kasutata seda täielikult rohu 
tootmiseks (külvatud või looduslik) ega 
kesana ning sellel ei kasvatata üksnes 
vees kasvavaid põllukultuure, siis 
kasvatatakse põllumaal vähemalt kolme eri 
põllukultuuri. Mitte ühtki neist kolmest 
põllukultuurist ei hõlma alla 5 % 
põllumaast ning peamine põllukultuur ei 
hõlma üle 70 % põllumaast.

1. Kui põllumajandustootja põllumaa on 
suurem kui 20 hektarit, siis kasvatatakse 
põllumaal vähemalt kolme eri 
põllukultuuri. Peamine põllukultuur ei 
hõlma üle 70 % põllumaast ja kaks 
peamist põllukultuuri kokku ei hõlma üle 
95% põllumaast.

Or. bg

Muudatusettepanek 1522
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui põllumajandustootja põllumaa on 
suurem kui kolm hektarit ning suurema osa 
aastast ei kasutata seda täielikult rohu 
tootmiseks (külvatud või looduslik) ega 
kesana ning sellel ei kasvatata üksnes vees 
kasvavaid põllukultuure, siis kasvatatakse 
põllumaal vähemalt kolme eri 
põllukultuuri. Mitte ühtki neist kolmest 
põllukultuurist ei hõlma alla 5% 
põllumaast ning peamine põllukultuur ei 
hõlma üle 70% põllumaast.

1. Kui põllumajandustootja põllumaa on 
suurem kui 20 hektarit ning suurema osa 
aastast ei kasutata seda täielikult rohu 
tootmiseks (külvatud või looduslik) ega 
kesana ning sellel ei kasvatata üksnes vees 
kasvavaid põllukultuure, siis kasvatatakse 
põllumaal vähemalt kahte eri põllukultuuri.
Kumbki neist põllukultuuridest ei hõlma 
üle 70% põllumaast.

Or. pt
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Muudatusettepanek 1523
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui põllumajandustootja põllumaa on 
suurem kui kolm hektarit ning suurema osa 
aastast ei kasutata seda täielikult rohu 
tootmiseks (külvatud või looduslik) ega 
kesana ning sellel ei kasvatata üksnes vees 
kasvavaid põllukultuure, siis kasvatatakse 
põllumaal vähemalt kolme eri 
põllukultuuri. Mitte ühtki neist kolmest 
põllukultuurist ei hõlma alla 5 %
põllumaast ning peamine põllukultuur ei 
hõlma üle 70 % põllumaast.

1. Kui põllumajandustootja põllumaa on 
suurem kui 20 hektarit ning suurema osa 
aastast ei kasutata seda täielikult rohu 
tootmiseks (külvatud või looduslik) ega 
kesana ning sellel ei kasvatata üksnes vees 
kasvavaid põllukultuure, siis kasvatatakse 
põllumaal vähemalt kahte eri põllukultuuri.
Kumbki neist põllukultuuridest ei hõlma 
alla 20% ülalnimetatud põllumaast;

Or. es

Muudatusettepanek 1524
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui põllumajandustootja põllumaa on 
suurem kui kolm hektarit ning suurema osa 
aastast ei kasutata seda täielikult rohu 
tootmiseks (külvatud või looduslik) ega
kesana ning sellel ei kasvatata üksnes vees 
kasvavaid põllukultuure, siis kasvatatakse 
põllumaal vähemalt kolme eri 
põllukultuuri. Mitte ühtki neist kolmest 
põllukultuurist ei hõlma alla 5 % 
põllumaast ning peamine põllukultuur ei 
hõlma üle 70 % põllumaast.

1. Kui põllumajandustootja põllumaa on 
suurem kui 20 hektarit ning suurema osa 
aastast ei kasutata seda vähemalt 80% 
ulatuses rohu tootmiseks (külvatud või 
looduslik) ega kesana ning sellel ei 
kasvatata üksnes vees kasvavaid 
põllukultuure, siis kasvatatakse põllumaal 
vähemalt kolme eri põllukultuuri. Mitte 
ühtki neist kolmest põllukultuurist ei hõlma 
alla 5 % põllumaast ning peamine 
põllukultuur ei hõlma üle 70 % põllumaast, 
arvestamata ajutist rohumaad, mille kohta 
ülempiirmäär puudub.

Or. fr
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Muudatusettepanek 1525
Seán Kelly, Jim Higgins

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui põllumajandustootja põllumaa on 
suurem kui kolm hektarit ning suurema osa 
aastast ei kasutata seda täielikult rohu 
tootmiseks (külvatud või looduslik) ega 
kesana ning sellel ei kasvatata üksnes vees 
kasvavaid põllukultuure, siis kasvatatakse 
põllumaal vähemalt kolme eri 
põllukultuuri. Mitte ühtki neist kolmest 
põllukultuurist ei hõlma alla 5 % 
põllumaast ning peamine põllukultuur ei 
hõlma üle 70 % põllumaast.

1. Kui põllumajandustootja põllumaa on 
suurem kui 15 hektarit ning suurema osa 
aastast ei kasutata seda täielikult rohu 
tootmiseks (külvatud või looduslik) ega 
kesana ning sellel ei kasvatata üksnes vees 
kasvavaid põllukultuure, siis kasvatatakse 
põllumaal vähemalt kahte eri põllukultuuri.
Peamine põllukultuur ei hõlma üle 85%
põllumaast. Ajutist rohumaad arvestatakse 
eraldi põllukultuurina. See kohustus ei 
kehti nende majandite kohta, kus 
püsirohumaa moodustab üle 50% 
põllumajandusmaast.

Or. en

Muudatusettepanek 1526
James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui põllumajandustootja põllumaa on 
suurem kui kolm hektarit ning suurema osa 
aastast ei kasutata seda täielikult rohu 
tootmiseks (külvatud või looduslik) ega 
kesana ning sellel ei kasvatata üksnes vees 
kasvavaid põllukultuure, siis kasvatatakse 
põllumaal vähemalt kolme eri 
põllukultuuri. Mitte ühtki neist kolmest 
põllukultuurist ei hõlma alla 5 % 
põllumaast ning peamine põllukultuur ei 
hõlma üle 70 % põllumaast.

1. Kui põllumajandustootja põllumaa on 
suurem kui 15 hektarit ning suurema osa 
aastast ei kasutata seda täielikult rohu 
tootmiseks (külvatud või looduslik) ega 
kesana ning sellel ei kasvatata üksnes vees 
kasvavaid põllukultuure, siis kasvatatakse 
põllumaal vähemalt kahte eri põllukultuuri. 
Kumbki neist kahest põllukultuurist ei 
hõlma alla 5 % põllumaast ning peamine 
põllukultuur ei hõlma üle 90 % põllumaast.
See kohustus ei kehti nende majandite 
kohta, kus püsirohumaa moodustab üle 
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50% põllumajandusmaast.

Or. en

Muudatusettepanek 1527
Albert Deß, Janusz Wojciechowski, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Czesław Adam 
Siekierski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui põllumajandustootja põllumaa on 
suurem kui kolm hektarit ning suurema osa 
aastast ei kasutata seda täielikult rohu 
tootmiseks (külvatud või looduslik) ega 
kesana ning sellel ei kasvatata üksnes vees 
kasvavaid põllukultuure, siis kasvatatakse 
põllumaal vähemalt kolme eri 
põllukultuuri. Mitte ühtki neist kolmest 
põllukultuurist ei hõlma alla 5 % 
põllumaast ning peamine põllukultuur ei 
hõlma üle 70 % põllumaast.

1. Kui põllumajandustootja põllumaa on 
suurem kui 15 hektarit ning suurema osa 
aastast ei kasutata seda täielikult rohu 
tootmiseks (külvatud või looduslik) ega 
kesana ning sellel ei kasvatata üksnes vees 
kasvavaid põllukultuure, siis kasvatatakse 
põllumaal vähemalt kahte eri põllukultuuri.
Peamine põllukultuur ei hõlma üle 75%
põllumaast. Ülejäänud osa põllumaast 
kasutatakse vähemalt ühe teise 
põllukultuuri kasvatamiseks. 
Püsirohumaa loetakse võrdväärseks ühe 
põllukultuuriga.

Or. de

Muudatusettepanek 1528
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui põllumajandustootja põllumaa on 
suurem kui kolm hektarit ning suurema osa 
aastast ei kasutata seda täielikult rohu 
tootmiseks (külvatud või looduslik) ega 
kesana ning sellel ei kasvatata üksnes vees 
kasvavaid põllukultuure, siis kasvatatakse 
põllumaal vähemalt kolme eri 

1. Kui põllumajandustootja põllumaa on 
suurem kui 15 hektarit ning suurema osa 
aastast ei kasutata seda täielikult rohu 
tootmiseks (külvatud või looduslik) ega 
kesana ning sellel ei kasvatata üksnes vees 
kasvavaid põllukultuure, siis kasvatatakse 
põllumaal vähemalt kolme eri 
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põllukultuuri. Mitte ühtki neist kolmest 
põllukultuurist ei hõlma alla 5 % 
põllumaast ning peamine põllukultuur ei 
hõlma üle 70 % põllumaast.

põllukultuuri. Peamine põllukultuur ei 
hõlma üle 75% põllumaast. Ülejäänud osa 
põllumaast kasutatakse vähemalt kahe 
teise põllukultuuri kasvatamiseks. 
Püsirohumaa loetakse võrdväärseks ühe 
põllukultuuriga.

Or. de

Muudatusettepanek 1529
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui põllumajandustootja põllumaa on 
suurem kui kolm hektarit ning suurema osa 
aastast ei kasutata seda täielikult rohu 
tootmiseks (külvatud või looduslik) ega
kesana ning sellel ei kasvatata üksnes vees 
kasvavaid põllukultuure, siis kasvatatakse 
põllumaal vähemalt kolme eri 
põllukultuuri. Mitte ühtki neist kolmest 
põllukultuurist ei hõlma alla 5 % 
põllumaast ning peamine põllukultuur ei 
hõlma üle 70 % põllumaast.

1. Kui põllumajandustootja põllumaa on 
suurem kui 15 hektarit ning suurema osa 
aastast ei kasutata seda täielikult kesana 
ning sellel ei kasvatata üksnes vees 
kasvavaid põllukultuure või püsikultuure,
näiteks viljapuid, marjapõõsaid või 
oliivipuid, või alla 50% 
põllumajandustootja põllumaast on 
rohumaa ja/või haljaskesa ja/või 
mitmeaastaste kultuuride all, siis 
kasvatatakse põllumaal vähemalt kolme eri 
põllukultuuri Mitte ühtki neist kolmest 
põllukultuurist ei hõlma alla 5 % 
põllumaast ning peamine põllukultuur ei 
hõlma üle 70 % põllumaast.

Or. en

Muudatusettepanek 1530
Richard Ashworth

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui põllumajandustootja põllumaa on 1. Kui põllumajandustootja põllumaa on 
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suurem kui kolm hektarit ning suurema osa 
aastast ei kasutata seda täielikult rohu 
tootmiseks (külvatud või looduslik) ega 
kesana ning sellel ei kasvatata üksnes vees 
kasvavaid põllukultuure, siis kasvatatakse 
põllumaal vähemalt kolme eri 
põllukultuuri. Mitte ühtki neist kolmest 
põllukultuurist ei hõlma alla 5 % 
põllumaast ning peamine põllukultuur ei 
hõlma üle 70 % põllumaast.

suurem kui 15 hektarit ning suurema osa 
aastast ei kasutata seda täielikult rohu 
tootmiseks (külvatud või looduslik) ega 
kesana ning sellel ei kasvatata üksnes vees 
kasvavaid põllukultuure, siis kasvatatakse 
põllumaal vähemalt kahte eri põllukultuuri.

Or. en

Muudatusettepanek 1531
Liam Aylward, Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui põllumajandustootja põllumaa on 
suurem kui kolm hektarit ning suurema osa 
aastast ei kasutata seda täielikult rohu 
tootmiseks (külvatud või looduslik) ega 
kesana ning sellel ei kasvatata üksnes vees 
kasvavaid põllukultuure, siis kasvatatakse 
põllumaal vähemalt kolme eri 
põllukultuuri. Mitte ühtki neist kolmest 
põllukultuurist ei hõlma alla 5 % 
põllumaast ning peamine põllukultuur ei 
hõlma üle 70 % põllumaast.

1. Kui põllumajandustootja põllumaa on 
suurem kui 15 hektarit ning suurema osa 
aastast ei kasutata seda täielikult rohu 
tootmiseks (külvatud või looduslik) ega 
kesana ning sellel ei kasvatata üksnes vees 
kasvavaid põllukultuure, siis kasvatatakse 
põllumaal vähemalt kahte eri põllukultuuri.
Peamine põllukultuur ei hõlma üle 70% 
põllumaast.

Or. en

Muudatusettepanek 1532
James Nicholson, Richard Ashworth

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui põllumajandustootja põllumaa on 1. Kui põllumajandustootja põllumaa on 
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suurem kui kolm hektarit ning suurema osa 
aastast ei kasutata seda täielikult rohu 
tootmiseks (külvatud või looduslik) ega 
kesana ning sellel ei kasvatata üksnes vees 
kasvavaid põllukultuure, siis kasvatatakse 
põllumaal vähemalt kolme eri 
põllukultuuri. Mitte ühtki neist kolmest 
põllukultuurist ei hõlma alla 5 % 
põllumaast ning peamine põllukultuur ei 
hõlma üle 70 % põllumaast.

suurem kui 15 hektarit ning suurema osa 
aastast ei kasutata seda täielikult rohu 
tootmiseks (külvatud või looduslik) ega 
kesana ning sellel ei kasvatata üksnes vees 
kasvavaid põllukultuure, siis kasvatatakse 
põllumaal vähemalt kahte eri põllukultuuri.

Or. en

Muudatusettepanek 1533
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui põllumajandustootja põllumaa on 
suurem kui kolm hektarit ning suurema 
osa aastast ei kasutata seda täielikult rohu 
tootmiseks (külvatud või looduslik) ega 
kesana ning sellel ei kasvatata üksnes 
vees kasvavaid põllukultuure, siis 
kasvatatakse põllumaal vähemalt kolme eri 
põllukultuuri. Mitte ühtki neist kolmest 
põllukultuurist ei hõlma alla 5 % 
põllumaast ning peamine põllukultuur ei 
hõlma üle 70 % põllumaast.

1. Kui põllumajandustootja põllumaa on 
suurem kui 15 hektarit, siis kasvatatakse 
põllumaal vähemalt kolme eri 
põllukultuuri. Peamine põllukultuur ei 
hõlma üle 70 % põllumaast. ja kaks 
peamist põllukultuuri kokku ei hõlma üle 
95% põllumaast.

Or. en

Muudatusettepanek 1534
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1



AM\909517ET.doc 149/174 PE494.483v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui põllumajandustootja põllumaa on 
suurem kui kolm hektarit ning suurema 
osa aastast ei kasutata seda täielikult rohu 
tootmiseks (külvatud või looduslik) ega 
kesana ning sellel ei kasvatata üksnes 
vees kasvavaid põllukultuure, siis 
kasvatatakse põllumaal vähemalt kolme eri 
põllukultuuri. Mitte ühtki neist kolmest 
põllukultuurist ei hõlma alla 5 % 
põllumaast ning peamine põllukultuur ei
hõlma üle 70 % põllumaast.

1. Kui põllumajandustootja põllumaa on 
suurem kui 10 hektarit, siis kasvatatakse 
põllumaal vähemalt kolme eri 
põllukultuuri. Peamine põllukultuur ei kata 
rohkem kui 85 % sellest põllumaast ning 
kaks peamist põllukultuuri kokku ei kata 
rohkem kui 95 % sellest põllumaast.

Or. en

Muudatusettepanek 1535
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui põllumajandustootja põllumaa on 
suurem kui kolm hektarit ning suurema osa 
aastast ei kasutata seda täielikult rohu 
tootmiseks (külvatud või looduslik) ega 
kesana ning sellel ei kasvatata üksnes vees 
kasvavaid põllukultuure, siis kasvatatakse
põllumaal vähemalt kolme eri 
põllukultuuri. Mitte ühtki neist kolmest
põllukultuurist ei hõlma alla 5 %
põllumaast ning peamine põllukultuur ei 
hõlma üle 70 % põllumaast.

1. Kui põllumajandustootja põllumaa on 
suurem kui kolm hektarit ning suurema osa 
aastast ei kasutata seda rohu tootmiseks
(külvatud või looduslik) ega kesana ning 
sellel ei kasvatata püsikultuure või vees 
kasvavaid põllukultuure, siis kasutatakse
põllumaal vähemalt nelja eri 
põllukultuuriga külvikorda või jäetakse 
see neljaks järjestikuseks aastaks kesasse.
Mitte ükski neist neljast põllukultuurist ei 
hõlma alla 10 % põllumaast ning peamine 
põllukultuur ei hõlma üle 50 % põllumaast.
Arvestades rohu ja ristikheina segude 
soodsat mõju pinnase viljakusele ja 
tootlikkusele, võib need iga kahe aasta 
tagant külvikorda võtta.

Or. en



PE494.483v01-00 150/174 AM\909517ET.doc

ET

Selgitus

Taimekasvatuse mitmekesistamisega saab luua eluruumi kasulikele putukatele ja vähendada 
taimekahjurite hulka, kuna peremeestaimed on kahjuritele siis vähem kättesaadavad. 
Mitmekesistamine aitab suurendada majanduslikku stabiilsust – vähendada finantsriske, 
muuta ettevõtte tulud stabiilsemaks ning laiendada põllumajandustavade valikut. 
Mitmekesistamisest saadava keskkonnakasu ja sotsiaalmajandusliku kasu maksimeerimiseks 
on vajalik, et ükski põllukultuur ei hõlmaks alla 10% põllumaast ja peamise põllukultuuri all 
ei oleks üle 50% põllumaast.

Muudatusettepanek 1536
Ulrike Rodust

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui põllumajandustootja põllumaa on 
suurem kui kolm hektarit ning suurema osa 
aastast ei kasutata seda täielikult rohu 
tootmiseks (külvatud või looduslik) ega 
kesana ning sellel ei kasvatata üksnes vees 
kasvavaid põllukultuure, siis kasvatatakse
põllumaal vähemalt kolme eri
põllukultuuri. Mitte ühtki neist kolmest 
põllukultuurist ei hõlma alla 5 % 
põllumaast ning peamine põllukultuur ei 
hõlma üle 70 % põllumaast.

1. Kui põllumajandustootja põllumaa on 
suurem kui kolm hektarit ning suurema osa 
aastast ei kasutata seda rohu tootmiseks
(külvatud või looduslik) ega kesana ning 
sellel ei kasvatata püsikultuure või vees 
kasvavaid põllukultuure, siis kasutatakse
põllumaal vähemalt kolme eri
põllukultuuriga külvikorda või jäetakse 
see kolmeks järjestikuseks aastaks 
kesasse.

Or. en

Muudatusettepanek 1537
Petri Sarvamaa, Liisa Jaakonsaari, Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui põllumajandustootja põllumaa on 
suurem kui kolm hektarit ning suurema osa 
aastast ei kasutata seda täielikult rohu 
tootmiseks (külvatud või looduslik) ega 

1. Kui põllumajandustootja põllumaa on 
suurem kui kolm hektarit ning suurema osa 
aastast ei kasutata seda täielikult rohu 
tootmiseks (külvatud või looduslik) ega 
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kesana ning sellel ei kasvatata üksnes vees 
kasvavaid põllukultuure, siis kasvatatakse 
põllumaal vähemalt kolme eri 
põllukultuuri. Mitte ühtki neist kolmest
põllukultuurist ei hõlma alla 5 % 
põllumaast ning peamine põllukultuur ei 
hõlma üle 70 % põllumaast.

kesana ning sellel ei kasvatata üksnes vees 
kasvavaid põllukultuure, siis kasvatatakse 
põllumaal vähemalt kahte eri põllukultuuri
ning 62. laiuskraadist põhja pool asuvatel 
põllumaadel ühte põllukultuuri. Kumbki
neist kahest põllukultuurist ei hõlma alla 
5 % põllumaast ning peamine põllukultuur 
ei hõlma üle 70 % põllumaast.

Or. en

Muudatusettepanek 1538
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui põllumajandustootja põllumaa on 
suurem kui kolm hektarit ning suurema 
osa aastast ei kasutata seda täielikult rohu 
tootmiseks (külvatud või looduslik) ega
kesana ning sellel ei kasvatata üksnes vees 
kasvavaid põllukultuure, siis kasvatatakse 
põllumaal vähemalt kolme eri 
põllukultuuri. Mitte ühtki neist kolmest 
põllukultuurist ei hõlma alla 5 % 
põllumaast ning peamine põllukultuur ei 
hõlma üle 70 % põllumaast.

1. Kui põllumajandustootja põllumaa
suurus ületab VI lisas näidatud 
põllumajandusliku majapidamise 
keskmise suuruse ning seda ei kasutata
suuremal osal aastast täies ulatuses rohu 
tootmiseks (külvatud või looduslik) või 
täielikult kesana või sellel kasvatatakse
üksnes vees kasvavaid põllukultuure, siis 
kasvatatakse põllumaal vähemalt kahte eri 
põllukultuuri. Nende maade puhul, mida 
kasutatakse mitmeaastaste 
põllukultuuride kasvatamiseks, 
rakendavad liikmesriigid seda nõuet järk-
järgult.

Or. en

Muudatusettepanek 1539
James Nicholson, Robert Sturdy, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui põllumajandustootja põllumaa on 
suurem kui kolm hektarit ning suurema 
osa aastast ei kasutata seda täielikult rohu 
tootmiseks (külvatud või looduslik) ega
kesana ning sellel ei kasvatata üksnes vees 
kasvavaid põllukultuure, siis kasvatatakse 
põllumaal vähemalt kolme eri 
põllukultuuri. Mitte ühtki neist kolmest
põllukultuurist ei hõlma alla 5 % 
põllumaast ning peamine põllukultuur ei 
hõlma üle 70 % põllumaast.

1. Kui põllumajandustootja põllumaa
suurus ületab VI lisas näidatud 
põllumajandusliku majapidamise 
keskmise suuruse ning seda ei kasutata
suuremal osal aastast täies ulatuses rohu 
tootmiseks (külvatud või looduslik) või 
täielikult kesana või sellel kasvatatakse
üksnes vees kasvavaid põllukultuure, siis 
kasvatatakse põllumaal vähemalt kahte eri 
põllukultuuri. Kumbki neist kahest
põllukultuurist ei hõlma alla 5 % 
põllumaast ning peamine põllukultuur ei 
hõlma üle 90 % põllumaast.

Or. en

Muudatusettepanek 1540
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui põllumajandustootja põllumaa on
suurem kui kolm hektarit ning suurema 
osa aastast ei kasutata seda täielikult rohu 
tootmiseks (külvatud või looduslik) ega 
kesana ning sellel ei kasvatata üksnes vees 
kasvavaid põllukultuure, siis kasvatatakse 
põllumaal vähemalt kolme eri 
põllukultuuri. Mitte ühtki neist kolmest
põllukultuurist ei hõlma alla 5 % 
põllumaast ning peamine põllukultuur ei 
hõlma üle 70 % põllumaast.

1. Kui põllumajandustootja põllumaa
suurus on rohkem kui 1/3 asjaomase 
liikmesriigi põllumajandusliku 
majapidamise keskmisest suurusest ning 
suurema osa aastast ei kasutata seda 
täielikult rohu tootmiseks (külvatud või 
looduslik) ega kesana ning sellel ei 
kasvatata üksnes vees kasvavaid 
põllukultuure, siis kasvatatakse põllumaal 
vähemalt kolme eri põllukultuuri. Mitte 
ühtki neist kolmest põllukultuurist ei hõlma 
alla 5 % põllumaast ning peamine 
põllukultuur ei hõlma üle 70 % põllumaast.
See kohustus ei kehti nende majandite 
kohta, kus rohumaa moodustab üle 70% 
majandi kogupindalast.

Or. en
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Muudatusettepanek 1541
Robert Dušek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui põllumajandustootja põllumaa on
suurem kui kolm hektarit ning suurema 
osa aastast ei kasutata seda täielikult rohu 
tootmiseks (külvatud või looduslik) ega 
kesana ning sellel ei kasvatata üksnes vees 
kasvavaid põllukultuure, siis kasvatatakse 
põllumaal vähemalt kolme eri 
põllukultuuri. Mitte ühtki neist kolmest 
põllukultuurist ei hõlma alla 5 % 
põllumaast ning peamine põllukultuur ei 
hõlma üle 70 % põllumaast.

1. Kui põllumajandustootja põllumaa
suurus on rohkem kui 1/3 asjaomase 
liikmesriigi põllumajandusliku 
majapidamise keskmisest suurusest ning 
suurema osa aastast ei kasutata seda 
täielikult rohu tootmiseks (külvatud või 
looduslik) ega kesana ning sellel ei 
kasvatata üksnes vees kasvavaid 
põllukultuure, siis kasvatatakse põllumaal 
vähemalt kolme eri põllukultuuri. Mitte 
ühtki neist kolmest põllukultuurist ei hõlma 
alla 5 % põllumaast ning peamine 
põllukultuur ei hõlma üle 70 % põllumaast.

Or. en

Muudatusettepanek 1542
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui põllumajandustootja põllumaa on 
suurem kui kolm hektarit ning suurema osa 
aastast ei kasutata seda täielikult rohu 
tootmiseks (külvatud või looduslik) ega 
kesana ning sellel ei kasvatata üksnes vees 
kasvavaid põllukultuure, siis kasvatatakse
põllumaal vähemalt kolme eri
põllukultuuri. Mitte ühtki neist kolmest 
põllukultuurist ei hõlma alla 5 % 
põllumaast ning peamine põllukultuur ei 
hõlma üle 70 % põllumaast.

1. Kui põllumajandustootja põllumaa on 
suurem kui kolm hektarit ning suurema osa 
aastast ei kasutata seda rohu tootmiseks
(külvatud või looduslik) ega kesana ning 
sellel ei kasvatata üksnes vees kasvavaid 
põllukultuure, siis kasutatakse põllumaal 
vähemalt kolme eri põllukultuuriga 
külvikorda. Külvikorras sisaldub üks 
liblikõieline kultuur.
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Or. en

Muudatusettepanek 1543
Brian Simpson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui põllumajandustootja põllumaa on 
suurem kui kolm hektarit ning suurema osa 
aastast ei kasutata seda täielikult rohu 
tootmiseks (külvatud või looduslik) ega 
kesana ning sellel ei kasvatata üksnes vees 
kasvavaid põllukultuure, siis kasvatatakse
põllumaal vähemalt kolme eri
põllukultuuri. Mitte ühtki neist kolmest 
põllukultuurist ei hõlma alla 5 % 
põllumaast ning peamine põllukultuur ei 
hõlma üle 70 % põllumaast.

1. Kui põllumajandustootja põllumaa on 
suurem kui kolm hektarit ning suurema osa 
aastast ei kasutata seda täies ulatuses rohu 
tootmiseks (külvatud või looduslik) ega
täielikult kesana ning sellel ei kasvatata 
üksnes vees kasvavaid põllukultuure, siis
kasutatakse põllumaal vähemalt kolme eri
põllukultuuriga külvikorda või jäetakse 
see kolmeks järjestikuseks aastaks 
kesasse.

Or. en

Muudatusettepanek 1544
James Nicholson, Julie Girling, Vicky Ford, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui põllumajandustootja põllumaa on 
suurem kui kolm hektarit ning suurema osa 
aastast ei kasutata seda täielikult rohu 
tootmiseks (külvatud või looduslik) ega 
kesana ning sellel ei kasvatata üksnes vees 
kasvavaid põllukultuure, siis kasvatatakse
põllumaal vähemalt kolme eri 
põllukultuuri. Mitte ühtki neist kolmest 
põllukultuurist ei hõlma alla 5 % 
põllumaast ning peamine põllukultuur ei 
hõlma üle 70 % põllumaast.

1. Kui põllumajandustootja põllumaa on 
suurem kui kolm hektarit ning suurema osa 
aastast ei kasutata seda täies ulatuses rohu 
tootmiseks (külvatud või looduslik) ega 
kesana ning sellel ei kasvatata üksnes vees 
kasvavaid põllukultuure, siis kasutatakse
põllumaal sobivat külvikorda, mis hõlmab 
ka maa kesasse jätmist vastavalt 
kohalikele kliimatingimustele ning 
mullastiku- ja veeoludele.
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Or. en

Muudatusettepanek 1545
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Georgios Papastamkos, Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui põllumajandustootja põllumaa on 
suurem kui kolm hektarit ning suurema osa 
aastast ei kasutata seda täielikult rohu 
tootmiseks (külvatud või looduslik) ega 
kesana ning sellel ei kasvatata üksnes vees 
kasvavaid põllukultuure, siis kasvatatakse 
põllumaal vähemalt kolme eri 
põllukultuuri. Mitte ühtki neist kolmest 
põllukultuurist ei hõlma alla 5 % 
põllumaast ning peamine põllukultuur ei 
hõlma üle 70 % põllumaast.

1. Kui põllumajandustootja põllumaa on 
suurem kui kolm hektarit ning suurema osa 
aastast ei kasutata seda täielikult rohu 
tootmiseks (külvatud või looduslik) ega 
kesana ning rohkemal kui 70%l sellest 
maast ei kasvatata põllukultuure, mis 
võivad suure osa oma kasvutsüklist olla 
vee all, siis kasvatatakse põllumaal 
vähemalt kolme eri põllukultuuri. Mitte 
ühtki neist kolmest põllukultuurist ei hõlma 
alla 5 % põllumaast ning peamine 
põllukultuur ei hõlma üle 70 % põllumaast.

Or. en

Muudatusettepanek 1546
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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui põllumajandustootja põllumaa on 
suurem kui kolm hektarit ning suurema osa 
aastast ei kasutata seda täielikult rohu 
tootmiseks (külvatud või looduslik) ega 
kesana ning sellel ei kasvatata üksnes vees 
kasvavaid põllukultuure, siis kasvatatakse 
põllumaal vähemalt kolme eri 
põllukultuuri. Mitte ühtki neist kolmest 
põllukultuurist ei hõlma alla 5 % 
põllumaast ning peamine põllukultuur ei 

1. Kui põllumajandustootja põllumaa on 
suurem kui 3 hektarit ning suurema osa 
aastast ei kasutata seda täielikult rohu 
tootmiseks (külvatud või looduslik) ega 
kesana ning sellel ei kasvatata üksnes vees 
kasvavaid põllukultuure, siis kasvatatakse 
põllumaal vähemalt kolme eri 
põllukultuuri, kusjuures põllukultuurina 
tuleks käsitada viljeldavat taimeliiki. Mitte 
ühtki neist kolmest põllukultuurist ei hõlma 
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hõlma üle 70 % põllumaast. alla 5 % põllumaast ning peamine 
põllukultuur ei hõlma üle 70 % põllumaast.

Or. es

Selgitus

Ka mõistet „põllukultuur” on vaja täpsustada: maaviljeluse mitmekesistamisega seoses 
tähendab see viljeldavat taimeliiki.

Muudatusettepanek 1547
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui põllumajandustootja põllumaa on 
suurem kui kolm hektarit ning suurema osa 
aastast ei kasutata seda täielikult rohu 
tootmiseks (külvatud või looduslik) ega 
kesana ning sellel ei kasvatata üksnes vees 
kasvavaid põllukultuure, siis kasvatatakse 
põllumaal vähemalt kolme eri 
põllukultuuri. Mitte ühtki neist kolmest 
põllukultuurist ei hõlma alla 5 % 
põllumaast ning peamine põllukultuur ei 
hõlma üle 70 % põllumaast.

1. Kui põllumajandustootja põllumaa on 
suurem kui kolm hektarit ning suurema osa 
aastast ei kasutata seda täielikult rohu 
tootmiseks (külvatud või looduslik) ega 
kesana ning sellel ei kasvatata üksnes vees 
kasvavaid põllukultuure, siis kasvatatakse 
põllumaal vähemalt kolme eri 
põllukultuuri. Mitte ühtki neist kolmest 
põllukultuurist ei hõlma alla 5 % 
põllumaast ning peamine põllukultuur ei 
hõlma üle 50 % põllumaast.

Or. fr

Muudatusettepanek 1548
Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lõiget 1 ei kohaldata 
põllumajandusettevõtete suhtes järgmistel 
juhtudel:



AM\909517ET.doc 157/174 PE494.483v01-00

ET

a) ettevõtte põllumaad kasutatakse suur 
osa aastast täielikult rohu või muude 
rohttaimede tootmiseks, kesana või sellel 
kasvatatakse üksnes vees kasvavaid 
põllukultuure või rakendatakse nende 
kasutusviiside kombinatsiooni, või
b) kui põllumajandusliku majapidamise 
toetuskõlblikust põllumajandusmaast 
kasutatakse üle 50%  rohu tootmiseks, 
kesana, või seal rakendatakse nende 
kasutusviiside kombinatsiooni;
c) kui põllumajandustootja vahetab igal 
aastal rohkem kui 50 % kogu oma 
põllumaast teiste 
põllumajandustootjatega, tingimusel et ta 
tõendab, et tema põllumaa igal tükil 
kasvatatakse eelneval kalendriaastal 
kasvatatud põllukultuurist erinevat 
põllukultuuri.

Or. en

Muudatusettepanek 1549
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula, Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lõiget 1 ei kohaldata 
põllumajandusettevõtete suhtes järgmistel 
juhtudel:
– kui põllumaad kasutatakse suurema osa 
aastast täies ulatuses rohu või muude 
rohttaimede kasvatamiseks, kesana, vees 
kasvavate põllukultuuride kasvatamiseks 
või nende omavahelises kombinatsioonis,
või
– kui üle 50% põllumajandusliku 
majapidamise toetuskõlblikust 
põllumajandusmaast on püsirohumaa ja 
pikaajalise karjamaa või püsikultuuride 
all;
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– kui ettevõte asub 62. laiuskraadist põhja 
pool või mõnel selle lähedal oleval alal, 
kus on samalaadsed kliimatingimused, 
mis olulisel määral raskendavad 
põllumajanduslikku tegevust.

Or. en

Muudatusettepanek 1550
Sandra Kalniete, Vytautas Landsbergis, Kārlis Šadurskis, Ivari Padar, Roberts Zīle, 
Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Algirdas 
Saudargas, Tunne Kelam, Kristiina Ojuland, Inese Vaidere

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lõiget 1 ei kohaldata 
põllumajandusettevõtete suhtes järgmistel 
juhtudel: – kui põllumaad kasutatakse 
suurema osa aastast täies ulatuses rohu 
või muude rohttaimede kasvatamiseks, 
kesana, vees kasvavate põllukultuuride 
kasvatamiseks või nende omavahelises 
kombinatsioonis, või
– põllumajandustootja põllumaa on 
suurem kui 50 hektarit ning üle 50% 
põllumajandusliku majapidamise
toetuskõlblikust põllumajandusmaast on 
püsikultuuride all.

Or. en

Muudatusettepanek 1551
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lõiget 1 ei kohaldata 
põllumajandusettevõtete suhtes järgmistel 
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juhtudel:
a) kui ettevõtte põllumaad kasutatakse 
suur osa aastast täielikult rohu või muude 
rohttaimede tootmiseks, kesana või sellel 
kasvatatakse üksnes vees kasvavaid 
põllukultuure või rakendatakse nende 
kasutusviiside kombinatsiooni, või
b) kui põllumajandusliku majapidamise 
toetuskõlblikust põllumajandusmaast on 
rohkem kui 75 % kaetud püsirohumaaga, 
seda kasutatakse rohu või muude 
rohttaimede tootmiseks, kesana, või 
rakendatakse nende kasutusviiside 
kombinatsiooni;
c) kui põllumajandustootja vahetab igal 
aastal rohkem kui 50 % kogu oma 
põllumaast teiste 
põllumajandustootjatega, tingimusel et ta 
tõendab, et tema põllumaa igal tükil 
kasvatatakse eelneval kalendriaastal 
kasvatatud põllukultuurist erinevat 
põllukultuuri;
d) kui ettevõte on spetsialiseerunud 
köögivilja, seemne ja/või puuvilja 
tootmisele ning/või kui ettevõttel on maad 
kasvuhoonete all.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga antakse põllumajandustootjale võimalus paindlikumalt tegutseda 
ning täita viimased 5% kohustusest rohkem kui ühe põllukultuuri viljelemisega, 
spetsialiseeritud tootmine oleks aga sellest nõudest vabastatud.

Muudatusettepanek 1552
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lõiget 1 ei kohaldata järgmistel 
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juhtudel: 
– kui ettevõte saab kogu haritava maa 
kohta tõendada maaviljeluse 
tasakaalustatust, või
– kui ettevõte praktiseerib 
segataimekasvatust/segaloomakasvatust 
ning saab tõendada, et tal on 
loomakasvatuse tootmisüksus, mis 
suurendab ettevõttes viljeldavate 
kultuuride väärtust.
Nende majandite puhul, kus ajutine 
rohumaa või liblikõieliste põllukultuuride 
all olev maa moodustab vähemalt 10% 
haritavast maast, piirdub nõue kahe eri 
põllukultuuriga.

Or. fr

Muudatusettepanek 1553
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lõiget 1 ei kohaldata 
põllumajandusettevõtete suhtes järgmistel 
juhtudel:
– kui rohumaa ja/või mitmeaastaste 
kultuuride all on üle 70% kasutatavast 
põllumajandusmaast;
– kui ettevõte saab kogu haritava maa 
kohta tõendada maaviljeluse 
tasakaalustatust; 
– kui ettevõte praktiseerib 
segataimekasvatust/segaloomakasvatust 
ning saab tõendada, et tal on vähemalt 
üks selline loomakasvatuse tootmisüksus, 
mis suurendab ettevõttes viljeldavate 
kultuuride väärtust.
Nende majandite puhul, kus ajutine 
rohumaa või liblikõieliste põllukultuuride 
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all olev maa moodustab vähemalt 10% 
haritavast maast, piirdub nõue kahe eri 
põllukultuuriga.

Or. fr

Muudatusettepanek 1554
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lõiget 1 ei kohaldata 
põllumajandusettevõtete suhtes järgmistel 
juhtudel:
– kui põllumaad kasutatakse suurema osa 
aastast täies ulatuses rohu või muude 
rohttaimede kasvatamiseks, kesana, vees 
kasvavate põllukultuuride kasvatamiseks 
või nende omavahelises kombinatsioonis, 
või
– kui põllumajandustootja põllumaa on 
suurem kui 50 hektarit ning üle 80% 
põllumajandusliku majapidamise 
toetuskõlblikust põllumajandusmaast on 
püsirohumaa või püsikultuuride all.

Or. en

Muudatusettepanek 1555
Csaba Sándor Tabajdi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lõiget 1 ei kohaldata 
põllumajandusettevõtete suhtes järgmistel 
juhtudel:
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– kui põllumaad kasutatakse suurema osa 
aastast täies ulatuses rohu või muude 
rohttaimede kasvatamiseks, kesana, vees 
kasvavate põllukultuuride kasvatamiseks 
või nende omavahelises kombinatsioonis, 
või
– kui põllumajandustootja põllumaa on 
suurem kui 50 hektarit ning üle 50% 
põllumajandusliku majapidamise 
toetuskõlblikust põllumajandusmaast on 
püsirohumaa või püsikultuuride all.

Or. en

Muudatusettepanek 1556
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lõiget 1 ei kohaldata 
põllumajandusettevõtete suhtes järgmistel 
juhtudel:
– kui põllumaad kasutatakse suurema osa 
aastast täies ulatuses rohu või muude 
rohttaimede kasvatamiseks (külvatud või 
looduslik), kesana, vees kasvavate 
põllukultuuride kasvatamiseks või nende 
omavahelises kombinatsioonis, või
– kui põllumajandusliku majapidamise 
toetuskõlblikust põllumajandusmaast on 
rohkem kui 75 % kaetud püsirohumaaga 
või püsikultuuridega või seda kasutatakse 
rohu või muude söödataimede tootmiseks 
või kesana või rakendatakse nende 
kasutusviiside kombinatsiooni.

Or. en
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Muudatusettepanek 1557
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza, 
Vincenzo Iovine, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Antonio Cancian, Lara Comi, Salvatore Caronna

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lõiget 1 ei kohaldata 
põllumajandusettevõtete suhtes järgmistel 
juhtudel:
– kui põllumaad kasutatakse peamiselt 
rohu või muude rohttaimede 
kasvatamiseks, peamiselt kesana, 
peamiselt selliste põllukultuuride 
kasvatamiseks, mille kasvutsükkel kulgeb 
suures osas vee all, või nende 
omavahelises kombinatsioonis, või
– kui põllumajandustootja põllumaa on 
suurem kui 50 hektarit ning üle 80% 
põllumajandusliku majapidamise 
toetuskõlblikust põllumajandusmaast on 
püsirohumaa ja pikaajalise karjamaa või 
püsikultuuride all.

Or. it

Selgitus

Vaja on rohkem paindlikkust;  seetõttu on sõna „täielikult” asendatud sõnaga „peamiselt”.

Muudatusettepanek 1558
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. Lõiget 1 ei kohaldata nende 
põllumajandusettevõtete suhtes, kus 
põllumaad kasutatakse suurema osa 
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aastast peamiselt rohu või muude 
rohttaimede kasvatamiseks, peamiselt 
kesana, peamiselt selliste põllukultuuride 
kasvatamiseks, mille kasvutsüklist suur 
osa toimub vee all, või nende 
omavahelises kombinatsioonis. 

Or. it

Muudatusettepanek 1559
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kui põllumajandustootja põllumaa on 
väiksem kui kümme hektarit ning 
suurema osa aastast ei kasutata seda 
täielikult karjamaana või rohumaana 
(külvatud või looduslik) ega kesana ning 
sellel ei kasvatata üksnes püsikultuure 
ega vees kasvavaid põllukultuure, siis 
mitmekesistatakse põllumaa kasutamist, 
nii et see hõlmab vähemalt nelja erinevat 
põllukultuuri, sealhulgas kaunvilju, mille 
all on vähemalt 5% toetuskõlblikust 
maast.

Or. en

Muudatusettepanek 1560
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lõiget 1 ei kohaldata nende 
põllumajandusettevõtete suhtes, kus  
rohkem kui 70% toetuskõlblikust 
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põllumajandusmaast on püsirohumaa, 
seda kasutatakse rohu või muude 
rohttaimede tootmiseks, kesana, või seal 
kohaldatakse nende kasutusviiside 
kombinatsiooni.

Or. en

Muudatusettepanek 1561
Petri Sarvamaa, Liisa Jaakonsaari

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lõiget 1 ei kohaldata nende 
põllumajandusettevõtete suhtes, kus 
põllumaa moodustab üle kahe 
kolmandiku toetuskõlblikust 
põllumajandusmaast ning on kasutusel 
püsirohumaana või ajutise rohumaana 
või püsikultuuride all.

Or. en

Muudatusettepanek 1562
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lõiget 1 ei kohaldata nende 
põllumajandusettevõtete suhtes, kus 
põllumajandustootja vahetab igal aastal 
rohkem kui 50 % kogu oma põllumaast 
teiste põllumajandustootjatega, tingimusel 
et ta tõendab, et tema põllumaa igal tükil 
kasvatatakse eelneval kalendriaastal 
kasvatatud põllukultuurist erinevat 
põllukultuuri.
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Or. en

Muudatusettepanek 1563
Bastiaan Belder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Erandina lõikest 1 on need 
põllumajandustootjad, kes rakendavad 
iga-aastast hektarite vahetamise süsteemi 
oma piirkonna teiste 
põllumajandustootjatega ning tagavad 
nendel hektaritel ühiselt põllukultuuride 
mitmekesistamise ja külvikorrad, 
vabastatud lõikes 1 sätestatud erinõuetest.

Or. en

Selgitus

Vaja on eritingimusi, et põllumajandustootjad saaksid (soovi korral) spetsialiseeruda ühe 
põllukultuuri kasvatamisele, ent teisalt oleks tagatud viljeldavate põllukultuuride 
mitmekesistamine ja külvikorrad. Selleks saaks rakendada hektarite vahetamist lähikonna või 
piirkonna teiste põllumajandustootjatega.

Muudatusettepanek 1564
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Article 30 – paragraph 1 a (new)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Oma põllumajandusettevõtete 
struktuuri arvessevõtmiseks võivad 
liikmesriigid kohandada lõikes 1 
nimetatud 10 hektari määra vastavalt VI 
lisas antud põllumajandusliku 
majapidamise keskmisele suurusele.

Or. en
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Selgitus

Oluline on diferentseerida 10 hektari miinimummäära vastavalt konkreetse liikmesriigi 
põllumajandusettevõtete struktuurile.

Muudatusettepanek 1565
Seán Kelly, Jim Higgins

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Oma põllumajandusettevõtete 
struktuuri arvessevõtmiseks võivad 
liikmesriigid kohandada lõikes 1 
nimetatud 15 hektari määra selliselt, et 
see oleks 20% VI lisas antud 
põllumajandusliku majapidamise 
keskmisest suurusest.

Or. en

Muudatusettepanek 1566
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Artikli 30 lõiget 1 ei kohaldata nende 
põllumajandusettevõtete suhtes, mille 
toetuskõlblikust põllumajandusmaast on 
65% kasutusel püsirohumaana.

Or. de

Muudatusettepanek 1567
George Lyon, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard



PE494.483v01-00 168/174 AM\909517ET.doc

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Erandina lõikest 1 loetakse 
põllukultuuride mitmekesistamise nõuded 
selle artikli tähenduses täidetuks nende 
põllumajandustootjate puhul, kelle 
ettevõtte pindalast on vähemalt 70% 
püsirohumaa.

Or. en

Selgitus

Neid põllumajandustootjaid, kelle majandist on suur osa püsirohumaa all, ei tohiks 
diskrimineerida, võttes arvesse asjaolu, et oma püsikarjamaadega nad juba toovad 
keskkonnale märkimisväärset kasu. Seetõttu peaks neil olema lihtsustatud juurdepääs 
asjaomasele meetmele.

Muudatusettepanek 1568
James Nicholson, Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lõiget 1 ei kohaldata nende 
põllumajandusettevõtete suhtes, mille 
põllumaast vähemalt 70% kasutatakse 
rohukasvatuseks.

Or. en

Selgitus

Nende põllumajandusettevõtete puhul, kelle põllumaast on ühe aasta sees rohumaa all 
vähemalt 70%, tuleks põllukultuuride mitmekesistamise nõuded lugeda täidetuks.  Vastasel 
korral rikuvad nad peamisele põllukultuurile seatud 70% piirmäära ja neid karistatakse 
lõpuks selle eest, et nad liiga palju rohtu kasvatavad.

Muudatusettepanek 1569
Robert Dušek
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. See kohustus ei kehti nende 
majandite kohta, kus rohumaa moodustab 
üle 70% majandi kogupindalast.

Or. en

Muudatusettepanek 1570
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Ülesküntud või püsikultuuride all 
olevat või sööti või kesasse jäetud 
põllumaad tuleb kaitsta kattetaimedega. 
Toetuskõlbulik maa tohib jääda 
kattetaimedeta kõige rohkem neljaks 
nädalaks, erijuhtudel kaheksaks 
nädalaks.

Or. en

Muudatusettepanek 1571
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Erandina lõikest 1 loetakse 
põllukultuuride mitmekesistamise nõuded 
selle artikli tähenduses täidetuks nende 
põllumajandustootjate puhul, kes 
kasutavad oma majandi põllumaast 
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vähemalt 25% ja kõige rohkem 70% 
mitteteraviljaliste vahekultuuride 
kasvatamiseks.
Käesolevas artiklis mõeldakse 
„vahekultuuride” all järgmisi taimi: 
õliseemnete või õliviljadega taimed, 
valgurikkad taimed, lina, kanep, 
köögiviljataimed, rohumaa ja kesa.

Or. en

Selgitus

Põllumajandustootjaid, kes juba viljelevad vahekultuure, mida peetakse keskkonnale 
kasulikuks (vajavad vähem vett, vähem väetamist jne), ei tohiks diskrimineerida ja neil peaks 
olema lihtsustatud juurdepääs asjaomasele meetmele.

Muudatusettepanek 1572
Riikka Manner, Marit Paulsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Erandina lõikest 1 kasvatatakse 
nendes piirkondades asuvatel 
põllumaadel, kus vegetatsiooniperiood on 
lühem kui 180 päeva, vähemalt kahte eri 
põllukultuuri.

Or. en

Selgitus

Kolme eri põllukultuuri nõuet on eriti raske rakendada nendes piirkondades, kus 
vegetatsiooniperiood on lühike, ning seetõttu peaks seal piisama kahest põllukultuurist.  
Lühike vegetatsiooniperiood ja madal keskmine õhutemperatuur piiravad tunduvalt seal 
viljeldavate kultuuride valikut.

Muudatusettepanek 1573
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Igal põllul on külvikord, välja arvatud 
nendel põllumaadel, mis on kaetud 
rohumaa või püsikarjamaa ja 
mitmeaastaste taimedega.

Or. fr

Muudatusettepanek 1574
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 30 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1b. Käesolevas artiklis tähendab 
„kultuur” ühte botaanilises liigituses 
määratletud kultuurtaimeliiki või 
kultuurtaimeliiki, mis kuulub ristõieliste 
(Brassicaceae), maavitsaliste 
(Solonaceae) või kõrvitsaliste 
(Cucurbitaceae) sugukonda, või 
kesataimi.  Eristatakse aga sügis-
talikultuure ning kevad-suvikultuure, 
kuigi tegemist võib-olla sama liiki 
taimedega.

Or. it

Selgitus

Botaanilisest liigitusest lähtuv määratlus (mõne üksiku erandiga aiandussektoris jm) on 
eelistatav, kuna see on paindlikum kui lõpliku, suletud nimekirja võtmine õigusakti.

Muudatusettepanek 1575
Jens Rohde
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Käesolevas artiklis tähendab 
„kultuur” ühte botaanilises liigituses 
määratletud kultuurtaimeliiki või 
kultuurtaimeliiki, mis kuulub ristõieliste 
(Brassicaceae), maavitsaliste 
(Solonaceae), kõrvitsaliste 
(Cucurbitaceae), kõrreliste (Gramineae), 
või liblikõieliste (Legomionseae) 
sugukonda, ning kesa- ja vahetaimi. 
Talivilja ja suvivilja käsitatakse aga  eri 
põllukultuuridena, kuigi tegemist võib 
olla sama liiki taimedega.

Or. en

Selgitus

Tähtis on, et mõiste „kultuur” defineeritakse käesolevas määruses täpsemalt. Kultuurtaimede 
hulka tuleks arvata ka vahekultuurid, kuna need on keskkonna seisukohast väga väärtuslikud. 
Oluline on eristada ka mitmesuguseid roht- ja köögiviljataimeliike, mida kasvatatakse 
seemnete saamiseks.

Muudatusettepanek 1576
Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Käesolevas artiklis tähendab 
„kultuur” ühte botaanilises liigituses 
määratletud kultuurtaimeliiki või 
kultuurtaimeliiki, mis kuulub ristõieliste 
(Brassicaceae), maavitsaliste 
(Solonaceae) või kõrvitsaliste 
(Cucurbitaceae) sugukonda, ning 
kesataimi. Talivilja ja suvivilja käsitatakse 
aga eri põllukultuuridena, kuigi tegemist 
võib olla sama liiki taimedega.
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Or. en

Muudatusettepanek 1577
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Käesolevas artiklis tähendab 
„kultuur” botaanilises liigituses 
määratletud mis tahes taimeliiki ning 
kesataimi.

Or. es

Selgitus

Kesamaa positiivse keskkonnamõju ja põllumajandusliku kasu tõttu tuleks mitmekesistamise 
kontekstis kultuurtaimede hulka lugeda ka kesa.

Muudatusettepanek 1578
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Käesolevas artiklis tähendab 
„kultuur” botaanilises liigituses 
määratletud mis tahes kultuurtaimeliiki 
ning kesa, sööti ja ajutist rohumaad.

Or. en

Muudatusettepanek 1579
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, 
Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Käesolevas artiklis tähendab mõiste 
„kultuur” mis tahes kultuurtaime, mida 
on nimetatud V a lisas.

Or. en

Muudatusettepanek 1580
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Käesolevas artiklis tähendab mõiste 
„kultuur” mis tahes kultuurtaime, mida 
on nimetatud V a lisas.

Or. en


