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Muudatusettepanek 1581
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, 
et määratleda põllukultuuri mõiste ja 
kehtestada eeskirjad eri põllukultuuride 
osakaalu täpseks arvutamiseks.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1582
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, et
määratleda põllukultuuri mõiste ja
kehtestada eeskirjad eri põllukultuuride 
osakaalu täpseks arvutamiseks.

2. Selleks et tagada põllukultuuride 
mitmekesistamise meetme all osutatud 
kohustuste täitmine proportsionaalsel ja 
diskrimineerimist vältival moel ning et see 
tõhustaks keskkonnakaitset, antakse
komisjonile artikli 55 kohaselt õigus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte, et lisada 
käesoleva artikli lõikes 1 b osutatud 
põllukultuuride loetellu teisi 
põllukultuuride liike ning kehtestada 
eeskirjad eri põllukultuuride osakaalu 
täpseks arvutamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 1583
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, et 
määratleda põllukultuuri mõiste ja 
kehtestada eeskirjad eri põllukultuuride 
osakaalu täpseks arvutamiseks.

2. Komisjonile antakse artikli 55 sätete
kohaselt õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, et määratleda põllukultuuri 
mõiste ja kehtestada eeskirjad eri 
põllukultuuride osakaalu täpseks 
arvutamiseks, pidades meeles, et kesa 
käsitletakse mitmekesistamise eesmärgil 
põllukultuurina ning kindlustades 
käesoleva artikli lõikes 1 kirjeldatud 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala 
liikide parema kindlakstegemise ja teiste 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala 
liikide lisamise ja kindlakstegemise, mida 
võib arvesse võtta lõikes 1 toodud 
protsendimäära saavutamisel.

Or. es

Selgitus

On asjakohane täiendada lisa põllukultuuride loeteluga, seejuures tuleks kesa käsitleda 
põllukultuurina.

Muudatusettepanek 1584
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, et 
määratleda põllukultuuri mõiste ja 
kehtestada eeskirjad eri põllukultuuride 
osakaalu täpseks arvutamiseks.

2. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, et 
määratleda põllukultuuri mõiste ja 
kehtestada eeskirjad eri põllukultuuride 
osakaalu täpseks arvutamiseks, pidades 
meeles, et kesa käsitletakse 
mitmekesistamise eesmärgil 
põllukultuurina ning kindlustades 
käesoleva artikli lõikes 1 kirjeldatud 
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ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala 
liikide parema kindlakstegemise ja teiste 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala 
liikide lisamise ja kindlakstegemise, mida 
võib arvesse võtta lõikes 1 toodud 
protsendimäära saavutamisel.

Or. es

Muudatusettepanek 1585
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 30 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, et
määratleda põllukultuuri mõiste ja 
kehtestada eeskirjad eri põllukultuuride 
osakaalu täpseks arvutamiseks.

2. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, et
lisada lõikes 1 b osutatud põllukultuuride 
loetellu teisi põllukultuure ja kehtestada 
eeskirjad eri põllukultuuride osakaalu 
täpseks arvutamiseks.

Or. it

Muudatusettepanek 1586
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, et 
määratleda põllukultuuri mõiste ja
kehtestada eeskirjad eri põllukultuuride 
osakaalu täpseks arvutamiseks.

2. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, et 
määratleda põllukultuuri ja 
põllumajandusliku tasakaalu mõiste ning
kehtestada eeskirjad eri põllukultuuride 
osakaalu täpseks arvutamiseks.

Or. fr
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Muudatusettepanek 1587
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, et 
määratleda põllukultuuri mõiste ja 
kehtestada eeskirjad eri põllukultuuride 
osakaalu täpseks arvutamiseks.

2. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, et 
määratleda põllukultuuri mõiste.

Or. en

Muudatusettepanek 1588
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui põllumaad haritakse kollektiivse 
maaharimislepingu raames paralleelselt 
erinevatele omanikele kuuluva 
põllumaaga, kohaldatakse lõikes 1 
osutatud nõudeid nii, nagu kogu 
lepinguga hõlmatud põllumaa oleks üks 
ühe põllumajandustootja kontrollitav 
tervik.

Or. en

Muudatusettepanek 1589
Béla Glattfelder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid võivad 
põllumajandustootjad käesolevas lõikes 
osutatud kohustustest vabastada, kui nad 
ei ole ebasoodsate ilmastikuolude või 
muude loodusõnnetuste tõttu suutelised 
nimetatud kohustusi täitma. 

Or. en

Muudatusettepanek 1590
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 31 välja jäetud
Püsirohumaa

1. Põllumajandustootjad säilitavad 
püsirohumaana oma põllumajandusliku 
majapidamise alad, mis on 2014. 
taotlusaastaks määruse (EL) nr XXX 
(horisontaalne ÜPP määrus) artikli 74 
lõike 1 kohaselt esitatud taotlusel 
deklareeritud püsirohumaana (edaspidi 
„püsirohumaa võrdlusalad”).
Püsirohumaa võrdlusalasid 
suurendatakse juhul, kui 
põllumajandustootjal lasub kohustus 
muuta alad 2014. ja/või 2015. aastal 
püsirohumaaks, nagu on osutatud 
määruse (EL) nr […] [horisontaalne ÜPP 
määrus] artiklis 93.
2. Põllumajandustootjad võivad muuta 
kuni 5 % oma püsirohumaa 
võrdlusaladest. Kõnealust piirangut ei 
kohaldata vääramatu jõu või erandlike 
asjaolude korral.
3. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, 
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et kehtestada eeskirjad, milles käsitletakse 
püsirohumaa võrdlusalade suurendamist 
vastavalt lõike 1 teisele lõigule, 
püsirohumaa uuendamist, 
põllumajandusmaa muutmist 
püsirohumaaks, juhul kui ületatakse 
lõikes 2 osutatud lubatud vähendamist 
ning püsirohumaa võrdlusalade muutmist 
maa üleandmise korral.

Or. en

Muudatusettepanek 1591
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 31 välja jäetud
Püsirohumaa

1. Põllumajandustootjad säilitavad 
püsirohumaana oma põllumajandusliku 
majapidamise alad, mis on 2014. 
taotlusaastaks määruse (EL) nr XXX 
(horisontaalne ÜPP määrus) artikli 74 
lõike 1 kohaselt esitatud taotlusel 
deklareeritud püsirohumaana (edaspidi 
„püsirohumaa võrdlusalad”).
Püsirohumaa võrdlusalasid 
suurendatakse juhul, kui 
põllumajandustootjal lasub kohustus 
muuta alad 2014. ja/või 2015. aastal 
püsirohumaaks, nagu on osutatud 
määruse (EL) nr […] [horisontaalne ÜPP 
määrus] artiklis 93.
2. Põllumajandustootjad võivad muuta 
kuni 5 % oma püsirohumaa 
võrdlusaladest. Kõnealust piirangut ei 
kohaldata vääramatu jõu või erandlike 
asjaolude korral.
3. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, 
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et kehtestada eeskirjad, milles käsitletakse 
püsirohumaa võrdlusalade suurendamist 
vastavalt lõike 1 teisele lõigule, 
püsirohumaa uuendamist, 
põllumajandusmaa muutmist
püsirohumaaks, juhul kui ületatakse 
lõikes 2 osutatud lubatud vähendamist 
ning püsirohumaa võrdlusalade muutmist 
maa üleandmise korral.

Or. de

Selgitus

Keskkonnakasu saavutamiseks on vaja diferentseeritud lähenemist piirkondade ja meetmete 
lõikes, mitte ühetaolist põldude maaharimisest väljajätmist. Sellele vastavalt peaksid 
põllumajanduse keskkonnameetmed keskenduma teisele sambale. Kõnealuse artikliga 
vähendataks märkimisväärselt põllumajandusettevõtete konkurentsivõimet ja olulist panust, 
mida nad võivad anda ülemaailmse toidupuuduse vastu võitlemisse; piirkondades, kus 
veisekarjad kahanevad, puuduvad rohumaade alternatiivsed kasutusviisid.

Muudatusettepanek 1592
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 31 välja jäetud
Püsirohumaa

1. Põllumajandustootjad säilitavad 
püsirohumaana oma põllumajandusliku 
majapidamise alad, mis on 2014. 
taotlusaastaks määruse (EL) nr XXX 
(horisontaalne ÜPP määrus) artikli 74 
lõike 1 kohaselt esitatud taotlusel 
deklareeritud püsirohumaana (edaspidi 
„püsirohumaa võrdlusalad”).
Püsirohumaa võrdlusalasid 
suurendatakse juhul, kui 
põllumajandustootjal lasub kohustus 
muuta alad 2014. ja/või 2015. aastal 
püsirohumaaks, nagu on osutatud 
määruse (EL) nr […] [horisontaalne ÜPP 
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määrus] artiklis 93.
2. Põllumajandustootjad võivad muuta
kuni 5 % oma püsirohumaa 
võrdlusaladest. Kõnealust piirangut ei 
kohaldata vääramatu jõu või erandlike 
asjaolude korral.
3. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, 
et kehtestada eeskirjad, milles käsitletakse 
püsirohumaa võrdlusalade suurendamist 
vastavalt lõike 1 teisele lõigule, 
püsirohumaa uuendamist, 
põllumajandusmaa muutmist 
püsirohumaaks, juhul kui ületatakse 
lõikes 2 osutatud lubatud vähendamist 
ning püsirohumaa võrdlusalade muutmist 
maa üleandmise korral.

Or. es

Muudatusettepanek 1593
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 31 välja jäetud
Püsirohumaa

1. Põllumajandustootjad säilitavad 
püsirohumaana oma põllumajandusliku 
majapidamise alad, mis on 2014. 
taotlusaastaks määruse (EL) nr XXX 
(horisontaalne ÜPP määrus) artikli 74 
lõike 1 kohaselt esitatud taotlusel 
deklareeritud püsirohumaana (edaspidi 
„püsirohumaa võrdlusalad”).
Püsirohumaa võrdlusalasid 
suurendatakse juhul, kui 
põllumajandustootjal lasub kohustus 
muuta alad 2014. ja/või 2015. aastal 
püsirohumaaks, nagu on osutatud 
määruse (EL) nr […] [horisontaalne ÜPP 
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määrus] artiklis 93.
2. Põllumajandustootjad võivad muuta 
kuni 5 % oma püsirohumaa 
võrdlusaladest. Kõnealust piirangut ei 
kohaldata vääramatu jõu või erandlike 
asjaolude korral.
3. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, 
et kehtestada eeskirjad, milles käsitletakse 
püsirohumaa võrdlusalade suurendamist 
vastavalt lõike 1 teisele lõigule, 
püsirohumaa uuendamist, 
põllumajandusmaa muutmist 
püsirohumaaks, juhul kui ületatakse 
lõikes 2 osutatud lubatud vähendamist 
ning püsirohumaa võrdlusalade muutmist 
maa üleandmise korral.

Or. en

Muudatusettepanek 1594
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Püsirohumaa Püsikarjamaa

Or. en

Muudatusettepanek 1595
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Püsirohumaa Püsikarjamaad



PE494.487v01-00 12/171 AM\909521ET.doc

ET

Or. en

Muudatusettepanek 1596
James Nicholson, Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Püsirohumaa Püsirohumaa ja -karjamaa

Or. en

Muudatusettepanek 1597
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Herbert Dorfmann, Mariya Gabriel, Giovanni 
La Via, Marian-Jean Marinescu, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Püsirohumaa Püsirohumaa ja -karjamaa ning 
püsikultuurid 

Or. en

Muudatusettepanek 1598
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Püsirohumaa Püsirohumaa ja -karjamaa

Or. fr
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Muudatusettepanek 1599
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Püsirohumaa Püsirohumaa ja -karjamaa

Or. it

Muudatusettepanek 1600
Salvatore Caronna

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Püsirohumaa Püsikarjamaa ja -rohumaa

Or. it

Muudatusettepanek 1601
Petri Sarvamaa, Liisa Jaakonsaari

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Püsirohumaa Ajutine ja püsirohumaa

Or. en

Muudatusettepanek 1602
Robert Dušek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandustootjad säilitavad 
püsirohumaana oma põllumajandusliku 
majapidamise alad, mis on 2014. 
taotlusaastaks määruse (EL) nr XXX 
(horisontaalne ÜPP määrus) artikli 74 
lõike 1 kohaselt esitatud taotlusel 
deklareeritud püsirohumaana (edaspidi 
„püsirohumaa võrdlusalad”).

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1603
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandustootjad säilitavad 
püsirohumaana oma põllumajandusliku 
majapidamise alad, mis on 2014. 
taotlusaastaks määruse (EL) nr XXX 
(horisontaalne ÜPP määrus) artikli 74 
lõike 1 kohaselt esitatud taotlusel 
deklareeritud püsirohumaana (edaspidi 
„püsirohumaa võrdlusalad”).

Põllumajandustootjad, kelle 
põllumajandusmaa on suurem kui 15 
hektarit, tagavad, et vähemalt 3 % nende 
toetuskõlblikest hektaritest vastavalt 
artikli 25 lõikele 2, välja arvatud 
püsirohumaa all olevad alad, on 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala, 
näiteks kesa, püsikultuuride all olev maa, 
veepüüde terrassid, sellised maastikule 
iseloomulikud vormid nagu hekid või 
kivimüürid, puhvervööndid, maa, millel 
kasvatatakse põllukultuure, mis kasvavad 
märkimisväärse osa kasvutsüklist vee all, 
maa, millel kasvatatakse pinnast 
parandavaid põllukultuure, nt liblikõielisi, 
ja artikli 25 lõike 2 punkti b alapunktis ii 
osutatud metsastatud alad.

Or. it

Muudatusettepanek 1604
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandustootjad säilitavad 
püsirohumaana oma põllumajandusliku 
majapidamise alad, mis on 2014. 
taotlusaastaks määruse (EL) nr XXX 
(horisontaalne ÜPP määrus) artikli 74 
lõike 1 kohaselt esitatud taotlusel 
deklareeritud püsirohumaana (edaspidi 
„püsirohumaa võrdlusalad”).

Liikmesriigid tagavad kogu püsirohumaa 
ala säilimise riigi ja piirkonna tasandil.

Or. en

Selgitus

Bürokraatia ja kontrolliga seotud probleemide vältimiseks on parem vaadelda püsirohumaad 
liikmesriigi tasandil tervikuna, mitte põllumajandusettevõtete kaupa.

Muudatusettepanek 1605
Petri Sarvamaa, Liisa Jaakonsaari

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandustootjad säilitavad 
püsirohumaana oma põllumajandusliku 
majapidamise alad, mis on 2014. 
taotlusaastaks määruse (EL) nr XXX 
(horisontaalne ÜPP määrus) artikli 74 
lõike 1 kohaselt esitatud taotlusel 
deklareeritud püsirohumaana (edaspidi 
„püsirohumaa võrdlusalad”).

Liikmesriigid tagavad kogu ajutise või 
püsirohumaa ala säilimise riigi ja 
piirkonna tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 1606
Hynek Fajmon
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandustootjad säilitavad 
püsirohumaana oma põllumajandusliku 
majapidamise alad, mis on 2014.
taotlusaastaks määruse (EL) nr XXX 
(horisontaalne ÜPP määrus) artikli 74 
lõike 1 kohaselt esitatud taotlusel 
deklareeritud püsirohumaana (edaspidi 
„püsirohumaa võrdlusalad”).

Liikmesriigid tagavad, et 
põllumajandusmaa, mis oli 2014.
taotlusaastal püsirohumaa, säilitatakse
püsirohumaana.

Or. en

Muudatusettepanek 1607
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandustootjad säilitavad 
püsirohumaana oma põllumajandusliku 
majapidamise alad, mis on 2014. 
taotlusaastaks määruse (EL) nr XXX 
(horisontaalne ÜPP määrus) artikli 74 
lõike 1 kohaselt esitatud taotlusel 
deklareeritud püsirohumaana (edaspidi 
„püsirohumaa võrdlusalad”).

Liikmesriigid võtavad meetmeid, et 
säilitada püsirohumaa ja -karjamaa all 
oleva ala ning kogu põllumajandusmaa 
suhe. Seda kohustust kohaldatakse riigi 
või piirkonna tasandil.

Or. fr

Muudatusettepanek 1608
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Mariya Gabriel, Herbert Dorfmann, Giovanni 
La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandustootjad säilitavad 
püsirohumaana oma põllumajandusliku 
majapidamise alad, mis on 2014.
taotlusaastaks määruse (EL) nr XXX 
(horisontaalne ÜPP määrus) artikli 74 
lõike 1 kohaselt esitatud taotlusel 
deklareeritud püsirohumaana (edaspidi 
„püsirohumaa võrdlusalad”).

Liikmesriigid tagavad, et püsirohumaa all 
oleva maa ja kogu põllumajandusmaa 
suhe säilib kindlaksmääratud piirides.
Seda kohustust kohaldatakse riigi või 
piirkonna tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 1609
Liam Aylward, Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandustootjad säilitavad 
püsirohumaana oma põllumajandusliku 
majapidamise alad, mis on 2014.
taotlusaastaks määruse (EL) nr XXX 
(horisontaalne ÜPP määrus) artikli 74 
lõike 1 kohaselt esitatud taotlusel 
deklareeritud püsirohumaana (edaspidi 
„püsirohumaa võrdlusalad”).

Liikmesriigid tagavad, et püsirohumaa all 
oleva maa ja kogu põllumajandusmaa 
suhe säilib kindlaksmääratud piirides.
Seda kohustust kohaldatakse riigi või 
piirkonna tasandil.

Or. en

Selgitus

Püsirohumaa põllumajandustootja tasandil säilitamise nõue on liiga piirav. Seetõttu tehakse 
ettepanek kohaldada nõuet riigi või piirkonna tasandil.

Muudatusettepanek 1610
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandustootjad säilitavad 
püsirohumaana oma põllumajandusliku 
majapidamise alad, mis on 2014.
taotlusaastaks määruse (EL) nr XXX 
(horisontaalne ÜPP määrus) artikli 74 
lõike 1 kohaselt esitatud taotlusel 
deklareeritud püsirohumaana (edaspidi 
„püsirohumaa võrdlusalad”).

Liikmesriigid tagavad püsirohumaa ja 
kogu põllumajandusmaa suhte säilimise.
Seda kohustust kohaldatakse riigi või 
piirkonna tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 1611
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandustootjad säilitavad 
püsirohumaana oma põllumajandusliku 
majapidamise alad, mis on 2014. 
taotlusaastaks määruse (EL) nr XXX 
(horisontaalne ÜPP määrus) artikli 74
lõike 1 kohaselt esitatud taotlusel 
deklareeritud püsirohumaana (edaspidi 
„püsirohumaa võrdlusalad”).

Põllumajandustootjad säilitavad 
püsirohumaana oma põllumajandusliku 
majapidamise alad, millel on keskkonna, 
kliima või bioloogilise mitmekesisuse 
seisukohast eriline väärtus. Käesolevas 
lõikes kasutatav mõiste „püsirohumaa” 
tähendab artikli 4 lõike 1 punktis h 
osutatud maad, mida ei ole kaasatud 
põllumajandusliku majapidamise 
külvikorda ning mida ei ole küntud 
vähemalt 10 aastat.

Or. en

Selgitus

Keskkonnasäästlikumaks muutmise komponendiga tuleks kaitsta üksnes kõige suurema
elurikkusega püsikarjamaid. 

Muudatusettepanek 1612
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandustootjad säilitavad 
püsirohumaana oma põllumajandusliku 
majapidamise alad, mis on 2014.
taotlusaastaks määruse (EL) nr XXX 
(horisontaalne ÜPP määrus) artikli 74 
lõike 1 kohaselt esitatud taotlusel
deklareeritud püsirohumaana (edaspidi 
„püsirohumaa võrdlusalad”).

Põllumajandustootjad hoiavad oma 
põllumajandusliku majapidamise alad, mis 
on igaks taotlusaastaks deklareeritud 
püsirohumaana, heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis.

Or. es

Selgitus

On selge, et püsirohumaade keskkonnasäästlikumaks muutmise nõuet tuleb täita 
põllumajandusettevõtte tasandil, hoides sellised alad heas seisukorras. Heas seisukorras 
hoidmist tuleb seega käsitleda ajalise protsessina. Niiviisi on põllumajandustootjal võimalik 
järgida keskkonnasäästlikumaks muutmise nõuet seoses igal aastal püsirohumaana 
deklareeritavate aladega, mille puhul on täidetud nende heas seisukorras hoidmise nõue.

Muudatusettepanek 1613
James Nicholson, Anthea McIntyre, Robert Sturdy, Julie Girling, Richard Ashworth

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandustootjad säilitavad
püsirohumaana oma põllumajandusliku 
majapidamise alad, mis on 2014. 
taotlusaastaks määruse (EL) nr XXX
(horisontaalne ÜPP määrus) artikli 74 lõike 
1 kohaselt esitatud taotlusel deklareeritud
püsirohumaana (edaspidi „püsirohumaa
võrdlusalad”).

Põllumajandustootjad säilitavad oma 
põllumajandusliku majapidamise aladel 
eksisteeriva poolloodusliku ja 
mitteharitava maa, mis on 2014. 
taotlusaastaks määruse (EL) nr XXX
(horisontaalne ÜPP määrus) artikli 74 lõike 
1 kohaselt esitatud taotlusel deklareeritud
poolloodusliku ja mitteharitava maana 
(edaspidi „poolloodusliku ja mitteharitava 
maa võrdlusalad”).

Or. en
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Muudatusettepanek 1614
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandustootjad säilitavad
püsirohumaana oma põllumajandusliku 
majapidamise alad, mis on 2014. 
taotlusaastaks määruse (EL) nr XXX 
(horisontaalne ÜPP määrus) artikli 74 lõike 
1 kohaselt esitatud taotlusel deklareeritud
püsirohumaana (edaspidi „püsirohumaa
võrdlusalad”).

Põllumajandustootjad säilitavad oma 
põllumajandusliku majapidamise aladel 
eksisteeriva poolloodusliku ja 
mitteharitava maa, mis on 2014. 
taotlusaastaks määruse (EL) nr XXXX 
(horisontaalne ÜPP määrus) artikli 74 lõike 
1 kohaselt esitatud taotlusel deklareeritud
poolloodusliku ja mitteharitava maana 
(edaspidi „poolloodusliku ja mitteharitava 
maa võrdlusalad”).

Or. en

Muudatusettepanek 1615
Béla Glattfelder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandustootjad säilitavad 
püsirohumaana oma põllumajandusliku
majapidamise alad, mis on 2014. 
taotlusaastaks määruse (EL) nr XXX
(horisontaalne ÜPP määrus) artikli 74 lõike 
1 kohaselt esitatud taotlusel deklareeritud
püsirohumaana (edaspidi „püsirohumaa 
võrdlusalad”).

Liikmesriigid säilitavad püsirohumaana
sellise hektarite arvu, mis vastab 2014. 
taotlusaastaks määruse (EL) nr XXX
(horisontaalne ÜPP määrus) artikli 74 lõike 
1 kohaselt esitatud taotlusel
püsirohumaana deklareeritud aladele 
(edaspidi „püsirohumaa võrdlusalad”).

Or. en

Muudatusettepanek 1616
Martin Häusling
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fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandustootjad säilitavad
püsirohumaana oma põllumajandusliku 
majapidamise alad, mis on 2014. 
taotlusaastaks määruse (EL) nr XXX
(horisontaalne ÜPP määrus) artikli 74 lõike 
1 kohaselt esitatud taotlusel deklareeritud
püsirohumaana (edaspidi „püsirohumaa
võrdlusalad”).

Põllumajandustootjad säilitavad
püsikarjamaana oma põllumajandusliku 
majapidamise alad, mis on 2011. 
taotlusaastaks määruse (EL) nr XXX
(horisontaalne ÜPP määrus) artikli 74 lõike 
1 kohaselt esitatud taotlusel deklareeritud
püsikarjamaana (edaspidi „püsikarjamaa
võrdlusalad”).

Or. en

Muudatusettepanek 1617
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandustootjad säilitavad 
püsirohumaana oma põllumajandusliku 
majapidamise alad, mis on 2014. 
taotlusaastaks määruse (EL) nr XXX
(horisontaalne ÜPP määrus) artikli 74 lõike 
1 kohaselt esitatud taotlusel deklareeritud 
püsirohumaana (edaspidi „püsirohumaa 
võrdlusalad”).

Põllumajandustootjad säilitavad 
püsirohumaana ja -karjamaana oma 
põllumajandusliku majapidamise alad, mis 
on 2014. taotlusaastaks määruse (EL) nr 
XXX (horisontaalne ÜPP määrus) artikli 
74 lõike 1 kohaselt esitatud taotlusel 
deklareeritud püsirohumaana ja -
karjamaana (edaspidi „püsirohumaa ja -
karjamaa võrdlusalad”).

Or. fr

Muudatusettepanek 1618
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandustootjad säilitavad 
püsirohumaana oma põllumajandusliku 
majapidamise alad, mis on 2014. 
taotlusaastaks määruse (EL) nr XXX
(horisontaalne ÜPP määrus) artikli 74 lõike 
1 kohaselt esitatud taotlusel deklareeritud 
püsirohumaana (edaspidi „püsirohumaa 
võrdlusalad”).

Põllumajandustootjad säilitavad 
püsirohumaana ja -karjamaana oma 
põllumajandusliku majapidamise alad, mis 
on 2014. taotlusaastaks määruse (EL) nr 
XXX (horisontaalne ÜPP määrus) artikli 
74 lõike 1 kohaselt esitatud taotlusel 
deklareeritud püsirohumaana ja -
karjamaana (edaspidi „püsirohumaa ja -
karjamaa võrdlusalad”).

Or. it

Muudatusettepanek 1619
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandustootjad säilitavad
püsirohumaana oma põllumajandusliku 
majapidamise alad, mis on 2014. 
taotlusaastaks määruse (EL) nr XXX
(horisontaalne ÜPP määrus) artikli 74 lõike 
1 kohaselt esitatud taotlusel deklareeritud
püsirohumaana (edaspidi „püsirohumaa
võrdlusalad”).

Põllumajandustootjad säilitavad
püsikarjamaana oma põllumajandusliku 
majapidamise alad, mis on 2014. 
taotlusaastaks määruse (EL) nr XXX
(horisontaalne ÜPP määrus) artikli 74 lõike 
1 kohaselt esitatud taotlusel deklareeritud
püsikarjamaana (edaspidi „püsikarjamaa
võrdlusalad”).

Or. en

Muudatusettepanek 1620
Salvatore Caronna

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandustootjad säilitavad 
püsirohumaana oma põllumajandusliku 

Põllumajandustootjad säilitavad 
püsirohumaana ja -karjamaana oma 
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majapidamise alad, mis on 2014. 
taotlusaastaks määruse (EL) nr XXX
(horisontaalne ÜPP määrus) artikli 74 lõike 
1 kohaselt esitatud taotlusel deklareeritud 
püsirohumaana (edaspidi „püsirohumaa 
võrdlusalad”).

põllumajandusliku majapidamise alad, mis 
on 2014. taotlusaastaks määruse (EL) nr 
XXX (horisontaalne ÜPP määrus) artikli 
74 lõike 1 kohaselt esitatud taotlusel 
deklareeritud püsirohumaana või -
karjamaana (edaspidi „püsirohumaa ja -
karjamaa võrdlusalad”).

Or. it

Muudatusettepanek 1621
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandustootjad säilitavad 
püsirohumaana oma põllumajandusliku 
majapidamise alad, mis on 2014. 
taotlusaastaks määruse (EL) nr XXX
(horisontaalne ÜPP määrus) artikli 74 lõike 
1 kohaselt esitatud taotlusel deklareeritud 
püsirohumaana (edaspidi „püsirohumaa 
võrdlusalad”).

Põllumajandustootjad säilitavad 
püsirohumaana või pikaajalise 
karjamaana oma põllumajandusliku 
majapidamise alad, mis on 2014. 
taotlusaastaks määruse (EL) nr XXX
(horisontaalne ÜPP määrus) artikli 74 lõike 
1 kohaselt esitatud taotlusel deklareeritud 
püsirohumaana või pikaajalise 
karjamaana (edaspidi „püsirohumaa 
võrdlusalad”). Selleks peavad nad 
tõendama kariloomade olemasolu ning et 
nende loomakasvatuskoormus on üks 
loomühik toetuskõlbliku rohumaa kohta, 
või loomade puudumisel tõendama 
hooldustööde teostamist (niitmine, võsast 
puhastamine).

Or. es

Selgitus

Muudatusettepaneku esitaja peab vajalikuks luua side rohumaa all oleva ala ning 
põllumajanduse ja karjakasvatamisega seotud tegevuse vahel või võimaluse korral kehtestada 
nõue, mille kohaselt tuleb rohumaal rakendada teatavaid põllumajandustavasid, et vältida 
selle degradeerumist ja hooletusse jätmist.
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Muudatusettepanek 1622
Ulrike Rodust

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandustootjad säilitavad 
püsirohumaana oma põllumajandusliku 
majapidamise alad, mis on 2014. 
taotlusaastaks määruse (EL) nr XXX 
(horisontaalne ÜPP määrus) artikli 74 lõike 
1 kohaselt esitatud taotlusel deklareeritud 
püsirohumaana (edaspidi „püsirohumaa 
võrdlusalad”).

Põllumajandustootjad säilitavad 
püsirohumaana oma põllumajandusliku 
majapidamise alad, mis on 2014. 
taotlusaastaks määruse (EL) nr XXX 
(horisontaalne ÜPP määrus) artikli 74 lõike 
1 kohaselt esitatud taotlusel deklareeritud 
püsirohumaana (edaspidi „püsirohumaa 
võrdlusalad”). Ajavahemikul 2011–2014 
põllumaaks muudetud püsirohumaa tuleb 
taastada rohumaana, kui keskkonnast 
tingitud põhjused seda nõuavad. 

Or. en

Muudatusettepanek 1623
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid, kes ühinesid ELiga enne 
2004. aastat, tagavad, et maa, mis oli 
2003. aasta pindalatoetuste taotluste 
esitamiseks ettenähtud kuupäeval 
püsikarjamaa, säilitatakse 
püsikarjamaana.
Uued liikmesriigid, kes ühinesid ELiga 
2004. aastal, tagavad, et maa, mis oli 1. 
mail 2004 püsikarjamaa, säilitatakse 
püsikarjamaana.
Bulgaaria ja Rumeenia tagavad, et maa, 
mis oli 1. jaanuaril 2007 püsikarjamaa, 
säilitatakse püsikarjamaana.
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Liikmesriigid tagavad, et esimeses lõikes 
osutatud osakaalu (edaspidi 
võrdlusnäitaja) ei vähendatud 
püsirohumaa all oleva maa kahjuks 
rohkem kui 10 % võrreldes eelmises lõikes 
osutatud asjaomase võrdlusaastaga.
Käesoleva lõike sätteid ei kohaldata 
metsastamiseks ettenähtud püsirohumaa 
all olevate maade suhtes, tingimusel et 
selline metsastamine vastab 
keskkonnakaitsenõuetele, kui välja arvata 
jõulupuuistandused ja lühikese 
raieringiga kiirekasvulised puuliigid.

Or. en

Muudatusettepanek 1624
Robert Dušek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et 
põllumajandusmaa, mis oli 2014. 
taotlusaastal püsirohumaa, säilitatakse 
püsirohumaana.

Or. en

Muudatusettepanek 1625
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 31 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad püsirohumaa all 
oleva maa ja kogu põllumajandusmaa 
suhte säilimise. Seda kohustust 
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kohaldatakse riigi või piirkonna tasandil. 
Võrdlusnäitaja on püsirohumaa all oleva 
maa ja põllumajandustootjate poolt 2014. 
aastal deklareeritud kogu 
põllumajandusmaa suhe.

Or. en

Muudatusettepanek 1626
Juozas Imbrasas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad püsirohumaa all 
oleva maa ja kogu põllumajandusmaa 
suhte säilimise. Seda kohustust 
kohaldatakse riigi või piirkonna tasandil. 
Võrdlusnäitaja on püsirohumaa all oleva 
maa ja põllumajandustootjate poolt 2014. 
aastal deklareeritud kogu 
põllumajandusmaa suhe.

Or. en

Muudatusettepanek 1627
George Lyon, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandustootjad võivad oma 
püsirohumaad uuendada. Käesolevas 
lõikes kasutatav mõiste „püsirohumaa” 
tähendab artikli 4 lõike 1 punktis h 
osutatud maad, mida ei ole kaasatud 
põllumajandusliku majapidamise 
külvikorda vähemalt 10 aastat.

Or. en
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Selgitus

Püsirohumaa uuendamine harimise teel on põllumajandustootjatele äärmiselt oluline vahend, 
et parandada lammaste, veiste ja piimakarja kvaliteetsöödana kasutatavate kõrreliste 
heintaimede tootlikkust ja kvaliteeti. Püsirohumaal on samuti oluline osa kliimamuutuste 
mõju leevendamisel, sest see parandab mulla kvaliteeti.

Muudatusettepanek 1628
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Püsirohumaa võrdlusalasid 
suurendatakse juhul, kui 
põllumajandustootjal lasub kohustus 
muuta alad 2014. ja/või 2015. aastal 
püsirohumaaks, nagu on osutatud 
määruse (EL) nr […] [horisontaalne ÜPP 
määrus] artiklis 93.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Bürokraatia ja kontrolliga seotud probleemide vältimiseks on parem vaadelda püsirohumaad 
liikmesriigi tasandil tervikuna, mitte põllumajandusettevõtete kaupa.

Muudatusettepanek 1629
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Püsirohumaa võrdlusalasid 
suurendatakse juhul, kui 
põllumajandustootjal lasub kohustus 
muuta alad 2014. ja/või 2015. aastal 
püsirohumaaks, nagu on osutatud 
määruse (EL) nr […] [horisontaalne ÜPP 

välja jäetud
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määrus] artiklis 93.

Or. fr

Muudatusettepanek 1630
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Püsirohumaa võrdlusalasid 
suurendatakse juhul, kui 
põllumajandustootjal lasub kohustus 
muuta alad 2014. ja/või 2015. aastal 
püsirohumaaks, nagu on osutatud 
määruse (EL) nr […] [horisontaalne ÜPP 
määrus] artiklis 93.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1631
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Püsirohumaa võrdlusalasid 
suurendatakse juhul, kui 
põllumajandustootjal lasub kohustus 
muuta alad 2014. ja/või 2015. aastal 
püsirohumaaks, nagu on osutatud 
määruse (EL) nr […] [horisontaalne ÜPP 
määrus] artiklis 93.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Püsirohumaad käsitlev nõue tuleks säilitada riigi tasandil nagu praegu kehtivas süsteemis, 
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mille kohaselt põllumajandustootjad on sunnitud muutma põllumaa püsikarjamaaks, kui 
võrdlusmääraga seotud pindala on väiksem kui künnisena nõutud 10 %. 

Muudatusettepanek 1632
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Püsirohumaa võrdlusalasid 
suurendatakse juhul, kui 
põllumajandustootjal lasub kohustus 
muuta alad 2014. ja/või 2015. aastal 
püsirohumaaks, nagu on osutatud 
määruse (EL) nr […] [horisontaalne ÜPP 
määrus] artiklis 93.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Keskkonnasäästlikumaks muutmise komponendiga tuleks kaitsta üksnes kõige suurema 
elurikkusega püsikarjamaid. 

Muudatusettepanek 1633
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Püsirohumaa võrdlusalasid 
suurendatakse juhul, kui 
põllumajandustootjal lasub kohustus 
muuta alad 2014. ja/või 2015. aastal 
püsirohumaaks, nagu on osutatud 
määruse (EL) nr […] [horisontaalne ÜPP 
määrus] artiklis 93.

välja jäetud

Or. es
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Muudatusettepanek 1634
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Püsirohumaa võrdlusalasid suurendatakse 
juhul, kui põllumajandustootjal lasub 
kohustus muuta alad 2014. ja/või 2015. 
aastal püsirohumaaks, nagu on osutatud 
määruse (EL) nr […] [horisontaalne ÜPP 
määrus] artiklis 93.

Püsikarjamaa võrdlusalasid suurendatakse 
juhul, kui põllumajandustootjal lasub 
kohustus muuta alad 2014. ja/või 2015. 
aastal püsikarjamaaks, nagu on osutatud 
määruse (EL) nr […] [horisontaalne ÜPP 
määrus] artiklis 93.

Or. en

Muudatusettepanek 1635
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Püsirohumaa võrdlusalasid suurendatakse 
juhul, kui põllumajandustootjal lasub 
kohustus muuta alad 2014. ja/või 2015. 
aastal püsirohumaaks, nagu on osutatud 
määruse (EL) nr […] [horisontaalne ÜPP 
määrus] artiklis 93.

Püsirohumaa või -karjamaa võrdlusalasid 
suurendatakse juhul, kui 
põllumajandustootjal lasub kohustus muuta 
alad 2014. ja/või 2015. aastal 
püsirohumaaks või -karjamaaks, nagu on 
osutatud määruse (EL) nr […] 
[horisontaalne ÜPP määrus] artiklis 93.

Or. fr

Muudatusettepanek 1636
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Püsirohumaa võrdlusalasid suurendatakse 
juhul, kui põllumajandustootjal lasub 
kohustus muuta alad 2014. ja/või 2015. 
aastal püsirohumaaks, nagu on osutatud 
määruse (EL) nr […] [horisontaalne ÜPP 
määrus] artiklis 93.

Püsirohumaa ja -karjamaa võrdlusalasid 
suurendatakse juhul, kui 
põllumajandustootjal lasub kohustus muuta 
alad 2014. ja/või 2015. aastal 
püsirohumaaks ja -karjamaaks, nagu on 
osutatud määruse (EL) nr […] 
[horisontaalne ÜPP määrus] artiklis 93.

Or. it

Muudatusettepanek 1637
Salvatore Caronna

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Püsirohumaa võrdlusalasid suurendatakse 
juhul, kui põllumajandustootjal lasub 
kohustus muuta alad 2014. ja/või 2015. 
aastal püsirohumaaks, nagu on osutatud 
määruse (EL) nr […] [horisontaalne ÜPP 
määrus] artiklis 93.

Püsikarjamaa ja -rohumaa võrdlusalasid 
suurendatakse juhul, kui 
põllumajandustootjal lasub kohustus muuta 
alad 2014. ja/või 2015. aastal
püsikarjamaaks ja -rohumaaks, nagu on 
osutatud määruse (EL) nr […] 
[horisontaalne ÜPP määrus] artiklis 93.

Or. it

Muudatusettepanek 1638
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Püsirohumaa võrdlusalasid suurendatakse 
juhul, kui põllumajandustootjal lasub 
kohustus muuta alad 2014. ja/või 2015. 
aastal püsirohumaaks, nagu on osutatud 
määruse (EL) nr […] [horisontaalne ÜPP 

Püsikarjamaa võrdlusalasid suurendatakse 
juhul, kui põllumajandustootjal lasub 
kohustus muuta alad 2014. ja/või 2015. 
aastal püsikarjamaaks, nagu on osutatud 
määruse (EL) nr […] [horisontaalne ÜPP 
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määrus] artiklis 93. määrus] artiklis 93.

Or. en

Muudatusettepanek 1639
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandustootjad võivad oma 
püsirohumaad harimise teel uuendada. 
Käesolevas lõikes kasutatav mõiste 
„püsirohumaa” tähendab artikli 4 lõike 1 
punktis h osutatud maad, mida ei ole 
kaasatud põllumajandusliku 
majapidamise külvikorda vähemalt 10 
aastat.

Or. en

Muudatusettepanek 1640
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Põllumajandustootjad, kes 
kasvatavad selliseid püsikultuure nagu 
oliivid, viinamarjad või puuviljad, välja 
arvatud niisutamata püsikultuurid, 
kasutavad kindlaid agronoomiatavasid, 
mis hõlmavad minimaalset mulla 
häirimist ja mullapinna katmist 
taimedega.

Or. pt
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Muudatusettepanek 1641
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Mariya Gabriel, Giovanni 
La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Põllumajandustootjad võivad muuta 
kuni 5 % oma püsirohumaa 
võrdlusaladest. Kõnealust piirangut ei 
kohaldata vääramatu jõu või erandlike 
asjaolude korral.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1642
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Põllumajandustootjad võivad muuta
kuni 5 % oma püsirohumaa 
võrdlusaladest. Kõnealust piirangut ei 
kohaldata vääramatu jõu või erandlike 
asjaolude korral.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1643
Sandra Kalniete, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Ivars Godmanis, Krišjānis Kariņš, 
Roberts Zīle, Ivari Padar, Kārlis Šadurskis, Vytautas Landsbergis, Algirdas Saudargas, 
Tunne Kelam, Kristiina Ojuland, Inese Vaidere

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Põllumajandustootjad võivad muuta 
kuni 5 % oma püsirohumaa
võrdlusaladest. Kõnealust piirangut ei 
kohaldata vääramatu jõu või erandlike 
asjaolude korral.

2. Liikmesriigid tagavad, et käesolevas 
artiklis osutatud osakaal ei vähene
püsirohumaa kahjuks rohkem kui 10 % 
võrreldes asjaomase vaatlusaasta 
osakaaluga.

Or. en

Muudatusettepanek 1644
Juozas Imbrasas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Põllumajandustootjad võivad muuta 
kuni 5 % oma püsirohumaa
võrdlusaladest. Kõnealust piirangut ei 
kohaldata vääramatu jõu või erandlike 
asjaolude korral.

2. Liikmesriigid tagavad, et käesolevas 
artiklis osutatud osakaal ei vähene
püsirohumaa kahjuks rohkem kui 10 % 
võrreldes asjaomase vaatlusaasta 
osakaaluga.

Or. en

Muudatusettepanek 1645
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Põllumajandustootjad võivad muuta 
kuni 5 % oma püsirohumaa
võrdlusaladest. Kõnealust piirangut ei 
kohaldata vääramatu jõu või erandlike 
asjaolude korral.

2. Liikmesriigid tagavad, et lõikes 1
osutatud osakaal ei vähene püsirohumaa
ja -karjamaa all olevate alade kahjuks 
rohkem kui 10 % võrreldes lõikes 3 a 
osutatud eelmise aasta osakaaluga 
(edaspidi „võrdlusnäitaja”).

Or. fr
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Muudatusettepanek 1646
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Põllumajandustootjad võivad muuta kuni
5 % oma püsirohumaa võrdlusaladest.
Kõnealust piirangut ei kohaldata vääramatu 
jõu või erandlike asjaolude korral.

2. Põllumajandustootjad võivad muuta kuni
8 % oma poolloodusliku ja mitteharitava 
maa võrdlusaladest, ilma et see piiraks 
keskkonnamõju hindamist käsitlevate 
õigusaktide nõuete kohaldamist.
Kõnealust piirangut ei kohaldata vääramatu 
jõu või erandlike asjaolude korral.

Or. en

Muudatusettepanek 1647
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Põllumajandustootjad võivad muuta 
kuni 5 % oma püsirohumaa
võrdlusaladest. Kõnealust piirangut ei 
kohaldata vääramatu jõu või erandlike 
asjaolude korral.

2. Liikmesriigid tagavad, et püsirohumaa
all olevaid alasid ei vähendata allapoole 
riiklikul tasandil püsirohumaa 
säilitamisele kehtestatud piirmäära, 
samuti tagavad nad, et 2011. aastaks 
pindalatoetuse taotluste esitamiseks 
ettenähtud kuupäeval püsirohumaaks 
liigitatud maa säilitatakse 
püsirohumaana.

Or. es

Selgitus

Muudatusettepaneku esitajad teevad ettepaneku käsitleda rohumaa säilitamise mõistet riigi 
tasandil. Iga liikmesriik tagab asjaomaste õigusaktidega, et ei vähene püsirohumaa pindala, 
mida tal on riigina kohustus säilitada. 
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Muudatusettepanek 1648
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Põllumajandustootjad võivad muuta kuni
5 % oma püsirohumaa võrdlusaladest.
Kõnealust piirangut ei kohaldata vääramatu 
jõu või erandlike asjaolude korral.

2. Põllumajandustootjad võivad muuta kuni
5 % oma püsirohumaa võrdlusaladest, 
välja arvatud juhul, kui bioloogilise 
mitmekesisuse kaitse ja veekaitse 
asjaoludel ei ole selline muutmine 
võimalik. Sellised näited hõlmavad 
üleujutatud alade, süsinikurikka mullaga 
alade, kaitsealade ning vee- ja bioloogilise 
mitmekesisuse kaitse seisukohast 
väärtusliku või tundliku pinnasega alade 
muutmist. Muutmist tohib teostada üksnes 
põllumajanduse keskkonnakava 
esitamisel või kirjaliku loa alusel. 
Kõnealust piirangut ei kohaldata vääramatu 
jõu või erandlike asjaolude korral.

Or. en

Muudatusettepanek 1649
James Nicholson, Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Põllumajandustootjad võivad muuta kuni 
5 % oma püsirohumaa võrdlusaladest.
Kõnealust piirangut ei kohaldata vääramatu 
jõu või erandlike asjaolude korral.

2. Põllumajandustootjad võivad muuta kuni 
5 % oma püsirohumaa võrdlusaladest.
Kõnealust piirangut ei kohaldata
metsastamiseks ettenähtud püsirohumaa 
all olevate maade suhtes, tingimusel et 
selline metsastamine vastab 
keskkonnakaitsenõuetele, kui välja arvata 
jõulupuuistandused ja lühikese 
raieringiga kiirekasvulised puuliigid, või
vääramatu jõu või erandlike asjaolude 
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korral.

Or. en

Selgitus

Keskkonnakaitsenõuetele vastavat püsirohumaa metsastamist ei tohiks püsirohumaa 
säilitamise nõudega keelata.

Muudatusettepanek 1650
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Põllumajandustootjad võivad muuta kuni 
5 % oma püsirohumaa võrdlusaladest.
Kõnealust piirangut ei kohaldata vääramatu 
jõu või erandlike asjaolude korral.

2. Põllumajandustootjad võivad muuta kuni 
5 % oma püsikarjamaa võrdlusaladest.
Kõnealust piirangut ei kohaldata vääramatu 
jõu korral.

Or. en

Muudatusettepanek 1651
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Põllumajandustootjad võivad muuta kuni 
5 % oma püsirohumaa võrdlusaladest.
Kõnealust piirangut ei kohaldata vääramatu 
jõu või erandlike asjaolude korral.

2. Põllumajandustootjad võivad muuta kuni 
5 % oma püsirohumaa ja -karjamaa
võrdlusaladest. Kõnealust piirangut ei 
kohaldata vääramatu jõu või erandlike 
asjaolude korral.

Or. fr
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Muudatusettepanek 1652
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Põllumajandustootjad võivad muuta kuni 
5 % oma püsirohumaa võrdlusaladest.
Kõnealust piirangut ei kohaldata vääramatu 
jõu või erandlike asjaolude korral.

2. Põllumajandustootjad võivad muuta kuni 
5 % oma püsirohumaa ja -karjamaa
võrdlusaladest. Kõnealust piirangut ei 
kohaldata vääramatu jõu või erandlike 
asjaolude korral.

Or. it

Muudatusettepanek 1653
Salvatore Caronna

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Põllumajandustootjad võivad muuta kuni 
5 % oma püsirohumaa võrdlusaladest.
Kõnealust piirangut ei kohaldata vääramatu 
jõu või erandlike asjaolude korral.

2. Põllumajandustootjad võivad muuta kuni 
5 % oma püsirohumaa ja -karjamaa
võrdlusaladest. Kõnealust piirangut ei 
kohaldata vääramatu jõu või erandlike 
asjaolude korral.

Or. it

Muudatusettepanek 1654
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Põllumajandustootjad võivad muuta kuni 
5 % oma püsirohumaa võrdlusaladest.
Kõnealust piirangut ei kohaldata vääramatu 
jõu või erandlike asjaolude korral.

2. Põllumajandustootjad võivad muuta kuni 
5 % oma püsikarjamaa võrdlusaladest.
Kõnealust piirangut ei kohaldata vääramatu 
jõu või erandlike asjaolude korral.
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Or. en

Muudatusettepanek 1655
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Põllumajandustootjad võivad muuta 
kuni 5 % oma püsirohumaa võrdlusaladest.
Kõnealust piirangut ei kohaldata vääramatu 
jõu või erandlike asjaolude korral.

2. Liikmesriigid võivad muuta kuni 5 % 
oma püsirohumaa võrdlusaladest.
Kõnealust piirangut ei kohaldata vääramatu 
jõu või erandlike asjaolude korral.

Or. en

Muudatusettepanek 1656
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Põllumajandustootjad võivad muuta kuni
5 % oma püsirohumaa võrdlusaladest.
Kõnealust piirangut ei kohaldata vääramatu 
jõu või erandlike asjaolude korral.

2. Põllumajandustootjad võivad muuta kuni 
5 % oma püsirohumaa võrdlusaladest
vastavalt lõikele 1. Kõnealust piirangut ei 
kohaldata vääramatu jõu või erandlike 
asjaolude korral.

Or. en

Muudatusettepanek 1657
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandustootjad võivad 
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püsirohumaa võrdlusalasid üle anda nii 
põllumajandusettevõtte sees kui ka 
põllumajandustootjate vahel ilma maa 
üleandmiseta.
Püsirohumaa võrdlusalasid vähendatakse, 
kui ala ei vasta enam püsirohumaa 
määratlusele ning muutub suurema 
elurikkusega looduslähedasemaks alaks.

Or. en

Selgitus

On väga oluline, et keskkonnasäästlikumaks muutmise komponent ei takistaks alade 
looduslähedasemaks muutumist, mis on keskkonnale ja loodusele veel parem kui 
püsirohumaa. Püsirohumaad tuleks luua sinna, kus nende keskkonnamõju on kõige suurem 
ning põllumajandustootjatel on vaja paindlikkust oma põllumajandusmaa üle otsustamisel.

Muudatusettepanek 1658
Peter Jahr, Albert Deß, Christa Klaß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Püsirohumaad omavad 
põllumajandustootjad, kelle maa vajab 
struktuurilist ümberkorraldamist, võivad 
maad ümber korraldada tingimusel, et 
seda tehakse järgmisel eesmärgil:
a) püsirohumaa taastamine või
b) püsirohumaa loomine teisel 
põllumajandusettevõtte alal.

Or. de

Muudatusettepanek 1659
James Nicholson, Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Piirkondades, kus püsirohumaa all 
olev ala ei vähene rohkem kui 5 % 
võrreldes 2014. aasta tasemega, loetakse 
lõikes 1 osutatud nõue kõikide asjaomase 
piirkonna põllumajandustootjate poolt 
täidetuks.

Or. en

Selgitus

Püsirohumaa üle tuleb teostada järelevalvet piirkonna tasandil ning üksnes juhul, kui selle 
pindala väheneb rohkem kui 5 %, tuleks järelevalvet teostada põllumajandusettevõtte 
tasandil. Põllumajandusettevõtte tasandil püsirohumaa üle järelevalve teostamisega kaasneb 
halduskoormus ning see ei anna erilisi tulemusi, kui piirkonna püsirohumaa üldpindala on 
stabiilne.

Muudatusettepanek 1660
Béla Glattfelder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Põllumajandustootjad võivad 
püsirohumaa võrdlusalasid metsastada 
või kasutada neid lühikese raieringiga 
madalmetsa istutamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 1661
James Nicholson, Anthea McIntyre, Richard Ashworth, Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt välja jäetud
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õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, 
et kehtestada eeskirjad, milles käsitletakse 
püsirohumaa võrdlusalade suurendamist 
vastavalt lõike 1 teisele lõigule, 
püsirohumaa uuendamist, 
põllumajandusmaa muutmist 
püsirohumaaks, juhul kui ületatakse 
lõikes 2 osutatud lubatud vähendamist 
ning püsirohumaa võrdlusalade muutmist 
maa üleandmise korral.

Or. en

Muudatusettepanek 1662
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, 
et kehtestada eeskirjad, milles käsitletakse 
püsirohumaa võrdlusalade suurendamist 
vastavalt lõike 1 teisele lõigule, 
püsirohumaa uuendamist, 
põllumajandusmaa muutmist 
püsirohumaaks, juhul kui ületatakse 
lõikes 2 osutatud lubatud vähendamist 
ning püsirohumaa võrdlusalade muutmist 
maa üleandmise korral.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1663
George Lyon, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 3. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
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õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, et 
kehtestada eeskirjad, milles käsitletakse 
püsirohumaa võrdlusalade suurendamist 
vastavalt lõike 1 teisele lõigule,
püsirohumaa uuendamist,
põllumajandusmaa muutmist 
püsirohumaaks, juhul kui ületatakse lõikes 
2 osutatud lubatud vähendamist ning 
püsirohumaa võrdlusalade muutmist maa 
üleandmise korral.

õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, et 
kehtestada eeskirjad, milles käsitletakse 
püsirohumaa võrdlusalade suurendamist 
vastavalt lõike 1 teisele lõigule, 
põllumajandusmaa muutmist 
püsirohumaaks, juhul kui ületatakse lõikes 
2 osutatud lubatud vähendamist ning 
püsirohumaa võrdlusalade muutmist maa 
üleandmise korral.

Or. en

Selgitus

Püsirohumaa uuendamine on konkreetselt riigi või piirkonna tasandi küsimus, seetõttu peaks 
see kuuluma liikmesriikide vastutusalasse.

Muudatusettepanek 1664
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, et 
kehtestada eeskirjad, milles käsitletakse 
püsirohumaa võrdlusalade suurendamist 
vastavalt lõike 1 teisele lõigule,
püsirohumaa uuendamist,
põllumajandusmaa muutmist 
püsirohumaaks, juhul kui ületatakse lõikes 
2 osutatud lubatud vähendamist ning 
püsirohumaa võrdlusalade muutmist maa 
üleandmise korral.

3. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, et 
kehtestada eeskirjad, milles käsitletakse 
püsirohumaa võrdlusalade suurendamist 
vastavalt lõike 1 teisele lõigule, 
põllumajandusmaa muutmist 
püsirohumaaks, juhul kui ületatakse lõikes 
2 osutatud lubatud vähendamist ning 
püsirohumaa võrdlusalade muutmist maa 
üleandmise korral.

Or. en

Muudatusettepanek 1665
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Elisabeth Jeggle, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, et 
kehtestada eeskirjad, milles käsitletakse 
püsirohumaa võrdlusalade suurendamist 
vastavalt lõike 1 teisele lõigule, 
püsirohumaa uuendamist, 
põllumajandusmaa muutmist 
püsirohumaaks, juhul kui ületatakse lõikes 
2 osutatud lubatud vähendamist ning 
püsirohumaa võrdlusalade muutmist maa 
üleandmise korral.

3. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, et 
kehtestada eeskirjad, milles käsitletakse 
püsirohumaa võrdlusalade suurendamist 
vastavalt lõike 1 teisele lõigule, 
püsirohumaa uuendamist, 
põllumajandusmaa muutmist 
püsirohumaaks, juhul kui ületatakse lõikes 
1 osutatud lubatud piirangut ning 
püsirohumaa võrdlusalade muutmist maa 
üleandmise korral.

Or. en

Muudatusettepanek 1666
Liam Aylward

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, et 
kehtestada eeskirjad, milles käsitletakse 
püsirohumaa võrdlusalade suurendamist 
vastavalt lõike 1 teisele lõigule, 
püsirohumaa uuendamist, 
põllumajandusmaa muutmist 
püsirohumaaks, juhul kui ületatakse lõikes 
2 osutatud lubatud vähendamist ning 
püsirohumaa võrdlusalade muutmist maa 
üleandmise korral.

3. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, et 
kehtestada eeskirjad, milles käsitletakse 
püsirohumaa võrdlusalade suurendamist 
vastavalt lõike 1 teisele lõigule, 
püsirohumaa uuendamist, 
põllumajandusmaa muutmist 
püsirohumaaks, juhul kui ületatakse lõikes 
1 osutatud lubatud piirangut ning 
püsirohumaa võrdlusalade muutmist maa 
üleandmise korral.

Or. en

Muudatusettepanek 1667
Sandra Kalniete, Vytautas Landsbergis, Kārlis Šadurskis, Ivari Padar, Roberts Zīle, 
Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Algirdas 
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Saudargas, Tunne Kelam, Kristiina Ojuland, Inese Vaidere

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, et 
kehtestada eeskirjad, milles käsitletakse 
püsirohumaa võrdlusalade suurendamist 
vastavalt lõike 1 teisele lõigule, 
püsirohumaa uuendamist, 
põllumajandusmaa muutmist 
püsirohumaaks, juhul kui ületatakse lõikes 
2 osutatud lubatud vähendamist ning 
püsirohumaa võrdlusalade muutmist maa 
üleandmise korral.

3. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, et 
kehtestada eeskirjad, milles käsitletakse 
püsirohumaa võrdlusalade suurendamist 
vastavalt lõike 1 teisele lõigule, 
püsirohumaa uuendamist, 
põllumajandusmaa muutmist 
püsirohumaaks, juhul kui ületatakse lõikes 
2 osutatud lubatud vähendamist ning 
püsirohumaa võrdlusalade muutmist maa 
üleandmise korral. Komisjonile antakse 
lõike 2 kohaselt õigus võtta vastavalt 
artiklile 55 vastu delegeeritud õigusakte 
püsirohumaa säilitamise eeskirjade 
kehtestamiseks, eelkõige selleks, et võtta 
meetmeid püsirohumaa osakaalu ja 
konkreetsete kohustuste täitmise 
tagamiseks, nagu kohustus muuta alad 
püsirohumaaks, kui tehakse kindlaks, et 
püsirohumaa all oleva maa osakaal 
väheneb.

Or. en

Muudatusettepanek 1668
Juozas Imbrasas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, et 
kehtestada eeskirjad, milles käsitletakse 
püsirohumaa võrdlusalade suurendamist 
vastavalt lõike 1 teisele lõigule, 
püsirohumaa uuendamist, 
põllumajandusmaa muutmist 

3. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, et 
kehtestada eeskirjad, milles käsitletakse 
püsirohumaa võrdlusalade suurendamist 
vastavalt lõike 1 teisele lõigule, 
püsirohumaa uuendamist, 
põllumajandusmaa muutmist 
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püsirohumaaks, juhul kui ületatakse lõikes 
2 osutatud lubatud vähendamist ning 
püsirohumaa võrdlusalade muutmist maa 
üleandmise korral.

püsirohumaaks, juhul kui ületatakse lõikes 
2 osutatud lubatud vähendamist ning 
püsirohumaa võrdlusalade muutmist maa 
üleandmise korral. Komisjonile antakse 
lõike 2 kohaselt õigus võtta vastavalt 
artiklile 55 vastu delegeeritud õigusakte 
püsirohumaa säilitamise eeskirjade 
kehtestamiseks, eelkõige selleks, et võtta 
meetmeid püsirohumaa osakaalu ja 
konkreetsete kohustuste täitmise 
tagamiseks, nagu kohustus muuta alad 
püsirohumaaks, kui tehakse kindlaks, et 
püsirohumaa all oleva maa osakaal 
väheneb.

Or. en

Muudatusettepanek 1669
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, 
et kehtestada eeskirjad, milles käsitletakse 
püsirohumaa võrdlusalade suurendamist 
vastavalt lõike 1 teisele lõigule, 
püsirohumaa uuendamist, 
põllumajandusmaa muutmist 
püsirohumaaks, juhul kui ületatakse 
lõikes 2 osutatud lubatud vähendamist 
ning püsirohumaa võrdlusalade muutmist 
maa üleandmise korral.

3. Lõikes 1 osutatud osakaal kehtestatakse 
igal aastal põllumajandustootjate poolt 
asjaomaseks aastaks deklareeritud alade 
põhjal.

Or. fr

Muudatusettepanek 1670
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, et
kehtestada eeskirjad, milles käsitletakse
püsirohumaa võrdlusalade suurendamist 
vastavalt lõike 1 teisele lõigule, 
püsirohumaa uuendamist, 
põllumajandusmaa muutmist
püsirohumaaks, juhul kui ületatakse lõikes 
2 osutatud lubatud vähendamist ning 
püsirohumaa võrdlusalade muutmist maa 
üleandmise korral.

3. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte,
mis hõlmavad püsirohumaa säilitamist 
käsitlevaid eeskirju, tagamaks, et
piirkondades, kus püsirohumaa all olevate 
alade üle riikliku järelevalve teostamisel 
on selgunud, et püsirohumaa all olev maa 
väheneb, võtavad põllumajandustootjad 
meetmeid püsirohumaa säilitamiseks, see 
hõlmab ka konkreetseid kohustusi, nagu 
kohustus muuta alad püsirohumaaks.

Or. es

Selgitus

Muudatusettepanekus käsitletakse meetmeid, mida põllumajandustootjad peavad võtma juhul, 
kui püsirohumaa üleriigiline osakaal on langemas allapoole kehtestatud taset.

Muudatusettepanek 1671
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, et 
kehtestada eeskirjad, milles käsitletakse 
püsirohumaa võrdlusalade suurendamist 
vastavalt lõike 1 teisele lõigule, 
püsirohumaa uuendamist, 
põllumajandusmaa muutmist
püsirohumaaks, juhul kui ületatakse lõikes 
2 osutatud lubatud vähendamist ning
püsirohumaa võrdlusalade muutmist maa 
üleandmise korral.

3. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, et 
kehtestada eeskirjad, milles käsitletakse 
püsirohumaa säilitamist, et tagada 
eelkõige meetmete võtmine püsirohumaa
osakaalu säilitamiseks ja konkreetsete 
kohustuste täitmine, nagu
põllumajandusmaa muutmine
püsirohumaaks, juhul kui püsirohumaa all 
olevate alade osakaal väheneb.

Or. en
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Muudatusettepanek 1672
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Hannu Takkula

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, et 
kehtestada eeskirjad, milles käsitletakse 
püsirohumaa võrdlusalade suurendamist
vastavalt lõike 1 teisele lõigule, 
püsirohumaa uuendamist,
põllumajandusmaa muutmist 
püsirohumaaks, juhul kui ületatakse lõikes 
2 osutatud lubatud vähendamist ning 
püsirohumaa võrdlusalade muutmist maa 
üleandmise korral.

3. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, et 
kehtestada eeskirjad, milles käsitletakse 
püsirohumaa alade suurendamist, 
püsirohumaa uuendamist ja
põllumajandusmaa muutmist 
püsirohumaaks.

Or. en

Muudatusettepanek 1673
Petri Sarvamaa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, et 
kehtestada eeskirjad, milles käsitletakse 
püsirohumaa võrdlusalade suurendamist
vastavalt lõike 1 teisele lõigule, 
püsirohumaa uuendamist,
põllumajandusmaa muutmist 
püsirohumaaks, juhul kui ületatakse lõikes 
2 osutatud lubatud vähendamist ning 
püsirohumaa võrdlusalade muutmist maa 
üleandmise korral.

3. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, et 
kehtestada eeskirjad, milles käsitletakse
ajutise või püsirohumaa võrdlusalade 
suurendamist, ajutise või püsirohumaa 
uuendamist ning põllumajandusmaa 
muutmist ajutiseks või püsirohumaaks.

Or. en



AM\909521ET.doc 49/171 PE494.487v01-00

ET

Muudatusettepanek 1674
Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, et 
kehtestada eeskirjad, milles käsitletakse 
püsirohumaa võrdlusalade suurendamist 
vastavalt lõike 1 teisele lõigule, 
püsirohumaa uuendamist, 
põllumajandusmaa muutmist 
püsirohumaaks, juhul kui ületatakse lõikes 
2 osutatud lubatud vähendamist ning 
püsirohumaa võrdlusalade muutmist maa 
üleandmise korral.

3. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, et 
kehtestada eeskirjad, milles käsitletakse 
püsirohumaa või -karjamaa võrdlusalade 
suurendamist vastavalt lõike 1 teisele 
lõigule, püsirohumaa või -karjamaa
uuendamist, põllumajandusmaa muutmist 
püsirohumaaks või -karjamaaks, juhul kui 
ületatakse lõikes 2 osutatud lubatud 
vähendamist ning püsirohumaa või -
karjamaa võrdlusalade muutmist maa
üleandmise korral.

Or. fr

Muudatusettepanek 1675
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, et 
kehtestada eeskirjad, milles käsitletakse
püsirohumaa võrdlusalade suurendamist 
vastavalt lõike 1 teisele lõigule,
püsirohumaa uuendamist, 
põllumajandusmaa muutmist
püsirohumaaks, juhul kui ületatakse lõikes 
2 osutatud lubatud vähendamist ning
püsirohumaa võrdlusalade muutmist maa 
üleandmise korral.

3. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, et 
kehtestada eeskirjad, milles käsitletakse
püsikarjamaa võrdlusalade suurendamist 
vastavalt lõike 1 teisele lõigule,
püsikarjamaa uuendamist, 
põllumajandusmaa muutmist
püsikarjamaaks, juhul kui ületatakse 
lõikes 2 osutatud lubatud vähendamist ning
püsikarjamaa võrdlusalade muutmist maa 
üleandmise korral.
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Or. en

Muudatusettepanek 1676
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, et 
kehtestada eeskirjad, milles käsitletakse
püsirohumaa võrdlusalade suurendamist 
vastavalt lõike 1 teisele lõigule,
püsirohumaa uuendamist, 
põllumajandusmaa muutmist
püsirohumaaks, juhul kui ületatakse lõikes 
2 osutatud lubatud vähendamist ning
püsirohumaa võrdlusalade muutmist maa 
üleandmise korral.

3. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, et 
kehtestada eeskirjad, milles käsitletakse
püsikarjamaa võrdlusalade suurendamist 
vastavalt lõike 1 teisele lõigule,
püsikarjamaa uuendamist, 
põllumajandusmaa muutmist
püsikarjamaaks, juhul kui ületatakse 
lõikes 2 osutatud lubatud vähendamist ning
püsikarjamaa võrdlusalade muutmist maa 
üleandmise korral.

Or. en

Muudatusettepanek 1677
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, et 
kehtestada eeskirjad, milles käsitletakse 
püsirohumaa võrdlusalade suurendamist 
vastavalt lõike 1 teisele lõigule, 
püsirohumaa uuendamist, 
põllumajandusmaa muutmist 
püsirohumaaks, juhul kui ületatakse lõikes 
2 osutatud lubatud vähendamist ning 
püsirohumaa võrdlusalade muutmist maa 
üleandmise korral.

3. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, et 
kehtestada eeskirjad, milles käsitletakse 
püsirohumaa ja karjamaa võrdlusalade 
suurendamist vastavalt lõike 1 teisele 
lõigule, püsirohumaa ja karjamaa
uuendamist, põllumajandusmaa muutmist 
püsirohumaaks ja karjamaaks, juhul kui 
ületatakse lõikes 2 osutatud lubatud 
vähendamist ning püsirohumaa ja 
karjamaa võrdlusalade muutmist maa 
üleandmise korral.
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Or. it

Muudatusettepanek 1678
Salvatore Caronna

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, et 
kehtestada eeskirjad, milles käsitletakse 
püsirohumaa võrdlusalade suurendamist 
vastavalt lõike 1 teisele lõigule, 
püsirohumaa uuendamist, 
põllumajandusmaa muutmist 
püsirohumaaks, juhul kui ületatakse lõikes 
2 osutatud lubatud vähendamist ning 
püsirohumaa võrdlusalade muutmist maa 
üleandmise korral.

3. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, et 
kehtestada eeskirjad, milles käsitletakse 
karjamaa ja püsirohumaa võrdlusalade 
suurendamist vastavalt lõike 1 teisele 
lõigule, karjamaa ja püsirohumaa 
uuendamist, põllumajandusmaa muutmist 
karjamaaks ja püsirohumaaks, juhul kui 
ületatakse lõikes 2 osutatud lubatud 
vähendamist ning karjamaa ja
püsirohumaa võrdlusalade muutmist maa 
üleandmise korral.

Or. it

Muudatusettepanek 1679
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, et 
kehtestada eeskirjad, milles käsitletakse 
püsirohumaa võrdlusalade suurendamist 
vastavalt lõike 1 teisele lõigule, 
püsirohumaa uuendamist,
põllumajandusmaa muutmist 
püsirohumaaks, juhul kui ületatakse lõikes 
2 osutatud lubatud vähendamist ning 
püsirohumaa võrdlusalade muutmist maa 
üleandmise korral.

3. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, et 
kehtestada eeskirjad, milles käsitletakse 
püsirohumaa võrdlusalade suurendamist 
vastavalt lõike 1 teisele lõigule, 
põllumajandusmaa muutmist 
püsirohumaaks, juhul kui ületatakse lõikes 
2 osutatud lubatud vähendamist ning 
püsirohumaa võrdlusalade muutmist maa 
üleandmise korral. Liikmesriigid võivad 
oma muldades sisalduva orgaanilise aine 
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koguse alusel määratleda võrdlusaluse 
püsirohumaa kaitseks.

Or. en

Muudatusettepanek 1680
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Võrdlusarv kehtestatakse järgmiselt:
a) püsirohumaa ja karjamaa all olevad 
alad on alad, mille talupidajad on 2010.
aastal deklareerinud sel eesmärgil 
kasutatavateks aladeks;
b) kogu põllumajanduslik maa on kogu 
põllumajanduslik maa, mille talupidajad 
on 2010. aastal deklareerinud.

Or. fr

Muudatusettepanek 1681
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 31 a
Püsikultuurid

Ilma, et see piiraks tavapäraseid 
investeeringuid ja rajatiste 
uuendusvajadust, tagavad 
põllumajandusettevõtjad oma 
majapidamistes kasvatatavate 
püsikultuuride säilimise.

Or. it
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Muudatusettepanek 1682
Salvatore Caronna

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 31 a
Püsikultuurid

1. Põllumajandustootjad, kes kasvatavad 
artikli 4 punktis g osutatud püsikultuure, 
kasutavad liikmesriikide määratletud 
kindlaid agronoomiatavasid.
2. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 55 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte, et sätestada kriteeriumid lõikes
1 osutatud kindlate agronoomiatavade 
kehtestamiseks.

Or. it

Muudatusettepanek 1683
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 31 a
Püsirohumaa ja karjamaa üldine suhe

1. Kui määratakse kindlaks, et vastavalt 
artikli 31 lõikele 1 määratletud suhe 
väheneb, nõuavad asjaomased 
liikmesriigid, et põllumajandustootjad ei 
kasutaks püsirohumaa ja karjamaa all 
olevaid alasid ilma eelneva loata muuks 
otstarbeks.
2. Kui määratakse kindlaks, et artikli 31 
lõikes 2 osutatud nõuet ei saa täita, 
nõuavad asjaomased liikmesriigid lisaks 
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meetmetele, mida tuleb võtta vastavalt 
lõikele 1 riiklikul ja piirkondlikul 
tasandil, et põllumajandustootjad, kellel 
on püsirohumaa ja karjamaa all olnud 
alasid, mida kasutati teisel otstarbel, 
muudaksid need tagasi püsirohumaaks ja 
karjamaaks.

Or. fr

Muudatusettepanek 1684
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 31 b
Rohumaa perioodiline üleskündmine

Põllumajandustootjad võivad 
püsirohumaa ja karjamaa all olevad 
maatükid üles künda ning teha neile 
kooskõlas traditsiooniliste tavade ja 
ajavahemikega uue külvi.

Or. fr

Muudatusettepanek 1685
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 32 välja jäetud
Ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alad
1. Põllumajandustootjad tagavad, et 
vähemalt 7 % nende toetuskõlblikest 
hektaritest vastavalt artikli 25 lõikele 2, 
välja arvatud püsirohumaa all olev maa, 
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on ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-
ala, näiteks kesa, veepüüde terrassid, 
maastikule iseloomulikud vormid, 
puhvervööndid ja artikli 25 lõike 2 punkti 
b alapunktis ii osutatud metsastatud alad.
2. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, 
et täiendavalt määratleda lõikes 1 
osutatud ökoloogilise kasutuseesmärgiga 
maa-alade liigid ning lisada ja määratleda 
muid ökoloogilise kasutuseesmärgiga 
maa-alade liike, mida võib võtta arvesse 
kõnealuses lõikes osutatud 
protsendimäära järgimiseks.

Or. es

Selgitus

Mitmekesistamist ja ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alasid käsitlevad meetmed 
ühendatakse vastavalt artikli 29 muudatusettepanekule.

Muudatusettepanek 1686
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 32 välja jäetud
Ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alad
1. Põllumajandustootjad tagavad, et 
vähemalt 7 % nende toetuskõlblikest 
hektaritest vastavalt artikli 25 lõikele 2, 
välja arvatud püsirohumaa all olev maa, 
on ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-
ala, näiteks kesa, veepüüde terrassid, 
maastikule iseloomulikud vormid, 
puhvervööndid ja artikli 25 lõike 2 punkti 
b alapunktis ii osutatud metsastatud alad.
2. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, 
et täiendavalt määratleda lõikes 1 
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osutatud ökoloogilise kasutuseesmärgiga 
maa-alade liigid ning lisada ja määratleda 
muid ökoloogilise kasutuseesmärgiga 
maa-alade liike, mida võib võtta arvesse 
kõnealuses lõikes osutatud 
protsendimäära järgimiseks.

Or. en

Selgitus

Keskkonnasäästlikkuse element peaks kuuluma ÜPP II samba alla ega peaks olema 
otsetoetuste osa.

Muudatusettepanek 1687
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 32 välja jäetud
Ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alad
1. Põllumajandustootjad tagavad, et 
vähemalt 7 % nende toetuskõlblikest 
hektaritest vastavalt artikli 25 lõikele 2, 
välja arvatud püsirohumaa all olev maa, 
on ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-
ala, näiteks kesa, veepüüde terrassid, 
maastikule iseloomulikud vormid, 
puhvervööndid ja artikli 25 lõike 2 punkti 
b alapunktis ii osutatud metsastatud alad.
2. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, 
et täiendavalt määratleda lõikes 1 
osutatud ökoloogilise kasutuseesmärgiga 
maa-alade liigid ning lisada ja määratleda 
muid ökoloogilise kasutuseesmärgiga 
maa-alade liike, mida võib võtta arvesse 
kõnealuses lõikes osutatud 
protsendimäära järgimiseks.

Or. de
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Selgitus

Keskkonnakasu saavutamiseks on vaja diferentseeritud lähenemist piirkondade ja meetmete 
lõikes, mitte ühetaolist põldude maaharimisest väljajätmist. Sellele vastavalt peaksid 
põllumajanduse keskkonnameetmed keskenduma II sambale. Kõnealuse artikliga vähendataks 
märkimisväärselt põllumajandusettevõtete konkurentsivõimet ja olulist panust, mida nad 
võivad anda ülemaailmse toidupuuduse vastu võitlemisse; piirkondades, kus veisekarjad 
kahanevad, puuduvad rohumaade alternatiivsed kasutusviisid.

Muudatusettepanek 1688
Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 32 välja jäetud
Ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alad
1. Põllumajandustootjad tagavad, et 
vähemalt 7 % nende toetuskõlblikest 
hektaritest vastavalt artikli 25 lõikele 2, 
välja arvatud püsirohumaa all olev maa, 
on ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-
ala, näiteks kesa, veepüüde terrassid, 
maastikule iseloomulikud vormid, 
puhvervööndid ja artikli 25 lõike 2 punkti 
b alapunktis ii osutatud metsastatud alad.
2. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, 
et täiendavalt määratleda lõikes 1 
osutatud ökoloogilise kasutuseesmärgiga 
maa-alade liigid ning lisada ja määratleda 
muid ökoloogilise kasutuseesmärgiga 
maa-alade liike, mida võib võtta arvesse 
kõnealuses lõikes osutatud 
protsendimäära järgimiseks.

Or. en

Selgitus

Keskkonnasäästlikkuse element peaks kuuluma ÜPP II samba alla ega peaks olema 
otsetoetuste osa.
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Muudatusettepanek 1689
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 32 välja jäetud
Ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alad
1. Põllumajandustootjad tagavad, et 
vähemalt 7 % nende toetuskõlblikest 
hektaritest vastavalt artikli 25 lõikele 2, 
välja arvatud püsirohumaa all olev maa, 
on ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-
ala, näiteks kesa, veepüüde terrassid, 
maastikule iseloomulikud vormid, 
puhvervööndid ja artikli 25 lõike 2 punkti 
b alapunktis ii osutatud metsastatud alad.
2. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, 
et täiendavalt määratleda lõikes 1 
osutatud ökoloogilise kasutuseesmärgiga 
maa-alade liigid ning lisada ja määratleda 
muid ökoloogilise kasutuseesmärgiga 
maa-alade liike, mida võib võtta arvesse 
kõnealuses lõikes osutatud 
protsendimäära järgimiseks.

Or. es

Muudatusettepanek 1690
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alad Ökoloogiline infrastruktuur

Or. en
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Muudatusettepanek 1691
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajandustootjad tagavad, et 
vähemalt 7 % nende toetuskõlblikest 
hektaritest vastavalt artikli 25 lõikele 2, 
välja arvatud püsirohumaa all olev maa, 
on ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-
ala, näiteks kesa, veepüüde terrassid, 
maastikule iseloomulikud vormid, 
puhvervööndid ja artikli 25 lõike 2 punkti 
b alapunktis ii osutatud metsastatud alad.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1692
James Nicholson, Julie Girling, Robert Sturdy, Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajandustootjad tagavad, et 
vähemalt 7 % nende toetuskõlblikest 
hektaritest vastavalt artikli 25 lõikele 2, 
välja arvatud püsirohumaa all olev maa, on 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala, 
näiteks kesa, veepüüde terrassid, 
maastikule iseloomulikud vormid, 
puhvervööndid ja artikli 25 lõike 2 punkti b 
alapunktis ii osutatud metsastatud alad.

1. Põllumajandustootjad tagavad, et 
vähemalt 2% nende toetuskõlblikest 
hektaritest vastavalt artikli 25 lõikele 2, 
välja arvatud püsirohumaa ning 
poollooduslike ja mitteharitavate alade all 
olev maa, on ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-ala, näiteks kesa, 
veepüüde terrassid, maastikule 
iseloomulikud vormid, puhvervööndid ja 
artikli 25 lõike 2 punkti b alapunktis ii 
osutatud metsastatud alad. Kõnealused 
alad võivad hõlmata põllumajandusliku 
majapidamise alasid, mis vastavalt artikli 
25 lõikele 2 loetakse mittetoetuskõlblikeks, 
eeldusel, et need alad on kantud 
toetustaotlusele ning aitavad kaasa 
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keskkonnaeesmärkide või muul viisil 
kasulike eesmärkide täitmisele. 

Or. en

Muudatusettepanek 1693
James Nicholson, Richard Ashworth

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajandustootjad tagavad, et 
vähemalt 7 % nende toetuskõlblikest 
hektaritest vastavalt artikli 25 lõikele 2, 
välja arvatud püsirohumaa all olev maa, on 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala, 
näiteks kesa, veepüüde terrassid, 
maastikule iseloomulikud vormid, 
puhvervööndid ja artikli 25 lõike 2 punkti b 
alapunktis ii osutatud metsastatud alad.

1. Põllumajandustootjad tagavad, et 
vähemalt 2 % nende toetuskõlblikest 
hektaritest vastavalt artikli 25 lõikele 2, 
välja arvatud püsirohumaa all olev maa, on 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala, 
näiteks kesa, veepüüde terrassid, 
maastikule iseloomulikud vormid, 
puhvervööndid ja artikli 25 lõike 2 punkti b 
alapunktis ii osutatud metsastatud alad.

Or. en

Muudatusettepanek 1694
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajandustootjad tagavad, et 
vähemalt 7 % nende toetuskõlblikest 
hektaritest vastavalt artikli 25 lõikele 2, 
välja arvatud püsirohumaa all olev maa, on 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala, 
näiteks kesa, veepüüde terrassid, 
maastikule iseloomulikud vormid, 
puhvervööndid ja artikli 25 lõike 2 punkti b 
alapunktis ii osutatud metsastatud alad.

1. Põllumajandustootjad tagavad, et 
vähemalt 2% nende toetuskõlblikest 
hektaritest vastavalt artikli 25 lõikele 2, 
välja arvatud püsirohumaa all olev maa, on 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala, 
näiteks kesa, veepüüde terrassid, 
maastikule iseloomulikud vormid, 
puhvervööndid ja artikli 25 lõike 2 punkti b 
alapunktis ii osutatud metsastatud alad.

Or. de
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Muudatusettepanek 1695
Alfreds Rubiks

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajandustootjad tagavad, et 
vähemalt 7 % nende toetuskõlblikest 
hektaritest vastavalt artikli 25 lõikele 2, 
välja arvatud püsirohumaa all olev maa, on 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala, 
näiteks kesa, veepüüde terrassid, 
maastikule iseloomulikud vormid, 
puhvervööndid ja artikli 25 lõike 2 punkti b 
alapunktis ii osutatud metsastatud alad. 

1. Põllumajandustootjad tagavad, et 
vähemalt 2,5 % nende toetuskõlblikest 
hektaritest vastavalt artikli 25 lõikele 2, 
välja arvatud püsirohumaa all olev maa, on 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala, 
näiteks kesa, veepüüde terrassid, 
maastikule iseloomulikud vormid – näiteks 
tarad või kiviaiad –, puhvervööndid, 
lämmastikku siduvad kultuurid ja artikli 
25 lõike 2 punkti b alapunktis ii osutatud 
metsastatud alad, samuti kultuurid, mis 
aitavad siduda CO2.

Or. lv

Muudatusettepanek 1696
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajandustootjad tagavad, et 
vähemalt 7 % nende toetuskõlblikest 
hektaritest vastavalt artikli 25 lõikele 2, 
välja arvatud püsirohumaa all olev maa, on 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala, 
näiteks kesa, veepüüde terrassid, 
maastikule iseloomulikud vormid, 
puhvervööndid ja artikli 25 lõike 2 punkti 
b alapunktis ii osutatud metsastatud alad.

1. Põllumajandustootjad, kelle 
toetuskõlblik põllumajandusmaa on 
suurem kui 20 hektarit, tagavad, et 
vähemalt 3 % nende toetuskõlblikest 
hektaritest vastavalt artikli 25 lõikele 2, 
välja arvatud püsirohumaa all olev maa, on 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala, 
näiteks kesa, veepüüde terrassid, 
maastikule iseloomulikud vormid, nagu 
hekid või kiviaiad, puhvervööndid, maa, 
millel kasvatatakse lämmastikku siduvaid 
kultuure, artikli 25 lõike 2 punkti b 
alapunktis ii osutatud metsastatud alad, 



PE494.487v01-00 62/171 AM\909521ET.doc

ET

meetaimedena kasutatavate põõsaste ja 
puudega kaetud alad või intensiivse 
maaviljelusega piirkonnad.

Or. bg

Muudatusettepanek 1697
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajandustootjad tagavad, et 
vähemalt 7 % nende toetuskõlblikest 
hektaritest vastavalt artikli 25 lõikele 2, 
välja arvatud püsirohumaa all olev maa, on 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala, 
näiteks kesa, veepüüde terrassid, 
maastikule iseloomulikud vormid, 
puhvervööndid ja artikli 25 lõike 2 punkti b 
alapunktis ii osutatud metsastatud alad.

1. Põllumajandustootjad, kelle põllumaa 
on suurem kui 20 hektarit, tagavad, et 
vähemalt 3% nende toetuskõlblikest 
hektaritest vastavalt artikli 25 lõikele 2, 
välja arvatud püsirohumaa, karjamaa ja
püsikultuuride all olev maa, on 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala, 
näiteks kesa, veepüüde terrassid, 
maastikule iseloomulikud vormid, 
põlluservad, hekid, maa-alal asuvad 
vooluveekogud, puhvervööndid, maa, 
millel kasvatatakse lämmastikku siduvaid 
kultuure, lühikese raieringiga madalmets, 
ajutine rohumaa ja artikli 25 lõike 2 
punkti b alapunktis ii osutatud metsastatud 
alad. Selliste omaduste kaasamine, nagu 
kehtivad ökoloogilise kasutuseesmärgiga 
maa-aladele, ei takista kõnealustel 
meetmetel saada toetust määruse (EL) nr 
[…] [maaelu arengu määrus] alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 1698
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Petri Sarvamaa, Maria do Céu Patrão Neves, 
Czesław Adam Siekierski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajandustootjad tagavad, et 
vähemalt 7 % nende toetuskõlblikest 
hektaritest vastavalt artikli 25 lõikele 2, 
välja arvatud püsirohumaa all olev maa, on 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala, 
näiteks kesa, veepüüde terrassid, 
maastikule iseloomulikud vormid, 
puhvervööndid ja artikli 25 lõike 2 punkti b 
alapunktis ii osutatud metsastatud alad.

1. Põllumajandustootjad, kelle põllumaa 
on suurem kui 20 hektarit, säilitavad 3%
nende toetuskõlblikest hektaritest vastavalt 
artikli 25 lõikele 2, välja arvatud 
püsirohumaa ja karjamaa all olev maa, on 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala, 
näiteks kesa, veepüüde terrassid, 
maastikule iseloomulikud vormid, 
põlluservad, hekid, maa-alal asuvad 
vooluveekogud, puhvervööndid, maa, 
millel kasvatatakse lämmastikku siduvaid 
kultuure, lühikese raieringiga madalmets, 
ajutine rohumaa ja artikli 25 lõike 2 
punkti b alapunktis ii osutatud metsastatud 
alad. Selliste omaduste kaasamine, nagu 
kehtivad ökoloogilise kasutuseesmärgiga 
maa-aladele, ei takista kõnealustel 
meetmetel saada toetust määruse (EL) nr 
[…] [maaelu arengu määrus] alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 1699
Seán Kelly, Jim Higgins

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajandustootjad tagavad, et 
vähemalt 7 % nende toetuskõlblikest 
hektaritest vastavalt artikli 25 lõikele 2, 
välja arvatud püsirohumaa all olev maa, on 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala, 
näiteks kesa, veepüüde terrassid, 
maastikule iseloomulikud vormid, 
puhvervööndid ja artikli 25 lõike 2 punkti b 
alapunktis ii osutatud metsastatud alad.

1. Põllumajandustootjad, kelle põllumaa 
on suurem kui 20 hektarit, tagavad, et 
vähemalt 3% nende toetuskõlblikest
hektaritest vastavalt artikli 25 lõikele 2, 
välja arvatud püsirohumaa all olev maa, on 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala, 
näiteks kesa, veepüüde terrassid, 
maastikule iseloomulikud vormid, nagu 
hekid ja kiviaiad, puhvervööndid, maa, 
millel kasvatatakse lämmastikku siduvaid 
kultuure, lühikese raieringiga madalmets
ja artikli 25 lõike 2 punkti b alapunktis ii 
osutatud metsastatud alad. Selliste 
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omaduste kaasamine, nagu kehtivad 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-
aladele, ei takista kõnealustel meetmetel
saada toetust määruse XXX (maaelu 
areng) alusel.

Or. en

Selgitus

Euroopa põllumajandus on oma olemuselt ökoloogilise kasutuseesmärgiga. Euroopa tarbijale 
lähedal asuva, säästva, kindla toiduaine tarneahela puhul järgitakse ökoloogilist 
kasutuseesmärki oluliselt enam kui alternatiivse võimaluse korral, milleks on toiduaine 
tarneahela kindlustamine maailma kaugetes piirkondades asuvate suurte tööstuskontsernide 
vahendusel. Ka pereettevõttel rajanev väikepõllumajandus on loomupäraselt ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga ning seda tuleks sellisena ka tunnustada.

Muudatusettepanek 1700
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajandustootjad tagavad, et 
vähemalt 7 % nende toetuskõlblikest 
hektaritest vastavalt artikli 25 lõikele 2, 
välja arvatud püsirohumaa all olev maa, on 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala, 
näiteks kesa, veepüüde terrassid, 
maastikule iseloomulikud vormid, 
puhvervööndid ja artikli 25 lõike 2 punkti b 
alapunktis ii osutatud metsastatud alad.

1. Põllumajandustootjad, kelle 
toetuskõlblik maa on suurem kui 20 
hektarit, tagavad, et vähemalt 3% nende 
toetuskõlblikest hektaritest vastavalt artikli 
25 lõikele 2, välja arvatud püsirohumaa all 
olev maa, on ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-ala, näiteks kesa, 
veepüüde terrassid, maastikule 
iseloomulikud vormid, puhvervööndid, 
liblikõielised taimed, püsirohumaa, 
püsikultuurid, üleujutamist vajavad 
põllukultuurid, Nature 2000 aladel 
asuvad põllumajanduslikud 
majapidamised, põllumajandusmaa, mis 
on hõlmatud põllumajanduse 
keskkonnameetmete või 
kliimameetmetega ja artikli 25 lõike 2 
punkti b alapunktis ii osutatud metsastatud 
alad.
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Or. es

Muudatusettepanek 1701
Phil Prendergast

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajandustootjad tagavad, et 
vähemalt 7 % nende toetuskõlblikest 
hektaritest vastavalt artikli 25 lõikele 2, 
välja arvatud püsirohumaa all olev maa, on 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala, 
näiteks kesa, veepüüde terrassid, 
maastikule iseloomulikud vormid, 
puhvervööndid ja artikli 25 lõike 2 punkti b 
alapunktis ii osutatud metsastatud alad.

1. Põllumajandustootjad, kelle 
toetuskõlblik põllumaa on suurem kui 20 
hektarit, tagavad, et vähemalt 3 % nende 
toetuskõlblikest hektaritest vastavalt artikli 
25 lõikele 2, välja arvatud püsirohumaa ja 
artikli 31 a lõikes 1 määratletud 
pikaajaliste karjamaade all olev maa, on 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala, 
näiteks kesa, veepüüde terrassid, 
maastikule iseloomulikud vormid, nagu 
hekid või kiviaiad, puhvervööndid ja artikli 
25 lõike 2 punkti b alapunktis ii osutatud 
metsastatud alad.

Or. en

Muudatusettepanek 1702
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajandustootjad tagavad, et 
vähemalt 7 % nende toetuskõlblikest 
hektaritest vastavalt artikli 25 lõikele 2, 
välja arvatud püsirohumaa all olev maa, on 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala, 
näiteks kesa, veepüüde terrassid, 
maastikule iseloomulikud vormid, 
puhvervööndid ja artikli 25 lõike 2 punkti b 
alapunktis ii osutatud metsastatud alad.

1. Põllumajandustootjad, kelle 
toetuskõlblik maa, välja arvatud 
püsirohumaa, on suurem kui 20 hektarit,
tagavad, et vähemalt 3% nende 
toetuskõlblikest hektaritest vastavalt artikli 
25 lõikele 2, välja arvatud püsirohumaa all 
olev maa, on ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-ala, näiteks kesa, 
veepüüde terrassid, maastikule 
iseloomulikud vormid, puhvervööndid ja 
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artikli 25 lõike 2 punkti b alapunktis ii 
osutatud metsastatud alad.

Or. de

Muudatusettepanek 1703
Bastiaan Belder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajandustootjad tagavad, et 
vähemalt 7 % nende toetuskõlblikest 
hektaritest vastavalt artikli 25 lõikele 2, 
välja arvatud püsirohumaa all olev maa, on 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala, 
näiteks kesa, veepüüde terrassid, 
maastikule iseloomulikud vormid, 
puhvervööndid ja artikli 25 lõike 2 punkti b 
alapunktis ii osutatud metsastatud alad.

1. Põllumajandustootjad, kelle 
toetuskõlblik põllumaa on suurem kui 20 
hektarit, tagavad, et vähemalt 3% nende 
toetuskõlblikest hektaritest vastavalt artikli 
25 lõikele 2, välja arvatud püsirohumaa all 
olev maa, on ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-ala, näiteks kesa, 
veepüüde terrassid, maastikule 
iseloomulikud vormid, puhvervööndid ja 
artikli 25 lõike 2 punkti b alapunktis ii 
osutatud metsastatud alad.

Or. en

Selgitus

Kuna ei ole kindlaks määratud, et 7 % protsendimäär tooks bioloogilise mitmekesisuse 
valdkonnas oluliselt suuremat kasu, kui annaksid 3 % ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-
aladena kasutatavad toetuskõlblikud alad, tuleks eelistada väiksema protsendimäära 
nõudmist, et tagada toetuskõlbliku põllumajandusmaa kasutamine kõige tõhusamal moel. 

Muudatusettepanek 1704
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajandustootjad tagavad, et 
vähemalt 7 % nende toetuskõlblikest 

1. Põllumajandustootjad, kelle 
toetuskõlblik põllumaa on suurem kui 20 
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hektaritest vastavalt artikli 25 lõikele 2, 
välja arvatud püsirohumaa all olev maa, on 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala, 
näiteks kesa, veepüüde terrassid, 
maastikule iseloomulikud vormid, 
puhvervööndid ja artikli 25 lõike 2 punkti b 
alapunktis ii osutatud metsastatud alad.

hektarit, tagavad, et vähemalt 3% nende 
toetuskõlblikest hektaritest vastavalt artikli 
25 lõikele 2, välja arvatud püsirohumaa all 
olev maa, on ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-ala, näiteks kesa, 
veepüüde terrassid, maastikule 
iseloomulikud vormid, puhvervööndid ja 
artikli 25 lõike 2 punkti b alapunktis ii 
osutatud metsastatud alad. 

Or. es

Selgitus

Meie hinnangul on 3% piisav.

Muudatusettepanek 1705
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, Lara Comi, Antonio Cancian

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajandustootjad tagavad, et 
vähemalt 7 % nende toetuskõlblikest 
hektaritest vastavalt artikli 25 lõikele 2, 
välja arvatud püsirohumaa all olev maa,
on ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-
ala, näiteks kesa, veepüüde terrassid, 
maastikule iseloomulikud vormid, 
puhvervööndid ja artikli 25 lõike 2 punkti b 
alapunktis ii osutatud metsastatud alad.

1. Põllumajandustootjad, kelle
põllumajandusmaa, välja arvatud 
püsirohumaa all olev maa, on suurem kui 
15 hektarit, tagavad, et vähemalt 3 %
nende toetuskõlblikest hektaritest vastavalt 
artikli 25 lõikele 2 on ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-ala, näiteks kesa,
püsikultuuride all olev maa, veepüüde 
terrassid, maastikule iseloomulikud 
vormid, nagu hekid või kiviaiad, 
puhvervööndid, maa, mida kasutatakse 
suurema osa kasvutsüklist vee all 
kasvavate põllukultuuride kasvatamiseks, 
maa, millel kasvatatakse pinnast 
parandavaid põllukultuure, nt kaunvilju, 
ja artikli 25 lõike 2 punkti b alapunktis ii 
osutatud metsastatud alad.

Or. it
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Muudatusettepanek 1706
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajandustootjad tagavad, et 
vähemalt 7 % nende toetuskõlblikest 
hektaritest vastavalt artikli 25 lõikele 2, 
välja arvatud püsirohumaa all olev maa, on 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala, 
näiteks kesa, veepüüde terrassid, 
maastikule iseloomulikud vormid, 
puhvervööndid ja artikli 25 lõike 2 punkti b 
alapunktis ii osutatud metsastatud alad.

1. Põllumajandustootjad, kelle 
toetuskõlblik põllumaa on suurem kui 5 
hektarit, tagavad, et vähemalt 3 % nende 
toetuskõlblikest hektaritest vastavalt artikli 
25 lõikele 2, välja arvatud püsirohumaa ja 
pikaajalise karjamaa ning artikli 31 a 
lõikes 1 määratletud püsikultuuride all
olev maa, on ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-ala, näiteks kesa, 
veepüüde terrassid, maastikule 
iseloomulikud vormid, nagu hekid või 
kiviaiad, puhvervööndid, maa, millel 
kasvatatakse lämmastikku siduvaid 
kultuure ja artikli 25 lõike 2 punkti b 
alapunktis ii osutatud metsastatud alad.

Or. it

Muudatusettepanek 1707
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajandustootjad tagavad, et 
vähemalt 7 % nende toetuskõlblikest 
hektaritest vastavalt artikli 25 lõikele 2, 
välja arvatud püsirohumaa all olev maa,
on ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-
ala, näiteks kesa, veepüüde terrassid, 
maastikule iseloomulikud vormid, 
puhvervööndid ja artikli 25 lõike 2 punkti 
b alapunktis ii osutatud metsastatud alad.

1. Põllumajandustootjad tagavad, et 
vähemalt 3 % nende toetuskõlblikest 
hektaritest on ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-ala, näiteks kesa, 
veepüüde terrassid, maastikule 
iseloomulikud vormid, puhvervööndid ja 
metsastatud alad. Vastavalt kohalike 
ametivõimude ja põllumajandusettevõtjate 
rühma vahelisele piirkondlikule 
kokkuleppele (kooskõlas artikliga 29), 
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võib see 3 % kehtida kogu lepinguga
hõlmatud maa-ala kohta. Kõnealune 
miinimum võib siis kehtida mitmete 
piirkonna põllumajandusettevõtete kohta 
kokku.

Or. de

Selgitus

Agronoomilisest ja keskkondlikust vaatepunktist lähtudes ei ole tingimata oluline, et osa 
keskkonna huvides kasutatavast maa-alast kuuluks tingimata just ühele 
põllumajandusettevõttele. See osa peaks kehtima ühe põllumajandusettevõtjate rühma või 
väiksemate põllumajanduslike alade kohta, mispuhul eri põllumajandusettevõtted võetakse 
kokku ja keskmine osa arvestatakse suurema ala kohta.

Muudatusettepanek 1708
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajandustootjad tagavad, et 
vähemalt 7 % nende toetuskõlblikest 
hektaritest vastavalt artikli 25 lõikele 2, 
välja arvatud püsirohumaa all olev maa, on 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala, 
näiteks kesa, veepüüde terrassid, 
maastikule iseloomulikud vormid, 
puhvervööndid ja artikli 25 lõike 2 punkti b 
alapunktis ii osutatud metsastatud alad.

1. Liikmesriigid tagavad riiklikul või 
piirkondlikul tasandil, et vähemalt 3 %
nende toetuskõlblikest hektaritest vastavalt 
artikli 25 lõikele 2, välja arvatud 
püsirohumaa all olev maa, on ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-ala, näiteks kesa, 
põllumajandusmaa, mille puhul 
järgitakse põllumajanduse 
keskkonnatoetuskavasid, alad, millel ei 
kasutata lämmastikku ega pestitsiide, 
tootmisest kõrvalejäetud maa, Natura 
2000 või teised looduskaitsealad, 
veepüüde terrassid, maastikule 
iseloomulikud vormid, puhvervööndid ja 
artikli 25 lõike 2 punkti b alapunktis ii 
osutatud metsastatud alad.

Or. en
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Muudatusettepanek 1709
Elisabeth Jeggle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajandustootjad tagavad, et 
vähemalt 7 % nende toetuskõlblikest 
hektaritest vastavalt artikli 25 lõikele 2, 
välja arvatud püsirohumaa all olev maa, on 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala, 
näiteks kesa, veepüüde terrassid, 
maastikule iseloomulikud vormid, 
puhvervööndid ja artikli 25 lõike 2 punkti b 
alapunktis ii osutatud metsastatud alad.

1. Põllumajandustootjad tagavad, et 
vähemalt 3% nende toetuskõlblikest 
hektaritest vastavalt artikli 25 lõikele 2, 
välja arvatud püsirohumaa all olev maa, on 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala, 
näiteks kesa, veepüüde terrassid, 
maastikule iseloomulikud vormid, 
puhvervööndid, rohumaa vööndid, 
õistaimede vööndid, eraldusvööndid, 
ulukite toitumispiirkonnad, kaldaäärsed 
maatükid, liblikõieliste taimede all olevad 
alad ja artikli 25 lõike 2 punkti b 
alapunktis ii osutatud metsastatud alad.

Or. de

Muudatusettepanek 1710
Béla Glattfelder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajandustootjad tagavad, et 
vähemalt 7 % nende toetuskõlblikest 
hektaritest vastavalt artikli 25 lõikele 2, 
välja arvatud püsirohumaa all olev maa, on 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala, 
näiteks kesa, veepüüde terrassid, 
maastikule iseloomulikud vormid, 
puhvervööndid ja artikli 25 lõike 2 punkti b 
alapunktis ii osutatud metsastatud alad.

1. Põllumajandustootjad tagavad, et 
vähemalt 3 % nende põllumajanduslikust 
majapidamisest vastavalt artikli 4 lõike 1
punktile b, välja arvatud püsirohumaa all 
olev maa, on ökoloogilise
kasutuseesmärgiga maa-ala, näiteks kesa, 
veepüüde terrassid, maastikule 
iseloomulikud vormid, puhvervööndid, 
lühikese raieringiga madalmetsa 
kasvatamiseks või 
mahepõllumajanduslikuks tootmiseks 
kasutatavad alad ja artikli 25 lõike 2 
punkti b alapunktis ii osutatud metsastatud 
alad.
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Or. en

Muudatusettepanek 1711
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Hannu Takkula

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajandustootjad tagavad, et 
vähemalt 7 % nende toetuskõlblikest 
hektaritest vastavalt artikli 25 lõikele 2, 
välja arvatud püsirohumaa all olev maa, on
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala, 
näiteks kesa, veepüüde terrassid, 
maastikule iseloomulikud vormid, 
puhvervööndid ja artikli 25 lõike 2 punkti b 
alapunktis ii osutatud metsastatud alad.

1. Põllumajandustootjad tagavad, et 
vähemalt 3 % nende toetuskõlblikest 
hektaritest vastavalt artikli 25 lõikele 2, 
välja arvatud püsirohumaa all olev maa, on 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala, 
näiteks kesa, veepüüde terrassid, 
maastikule iseloomulikud vormid, 
puhvervööndid ja artikli 25 lõike 2 punkti b 
alapunktis ii osutatud metsastatud alad.

Or. en

Muudatusettepanek 1712
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajandustootjad tagavad, et 
vähemalt 7 % nende toetuskõlblikest 
hektaritest vastavalt artikli 25 lõikele 2, 
välja arvatud püsirohumaa all olev maa,
on ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-
ala, näiteks kesa, veepüüde terrassid, 
maastikule iseloomulikud vormid, 
puhvervööndid ja artikli 25 lõike 2 punkti b 
alapunktis ii osutatud metsastatud alad.

1. Põllumajandustootjad tagavad, et 
vähemalt 3,5 % nende toetuskõlblikest 
hektaritest vastavalt artikli 25 lõikele 2, on 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala.
See maa-ala hõlmab kesa, veepüüde 
terrassid, maastikule iseloomulikud 
vormid, puhvervööndid ja artikli 25 lõike 2 
punkti b alapunktis ii osutatud metsastatud 
alad.

Or. fr
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Muudatusettepanek 1713
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajandustootjad tagavad, et 
vähemalt 7 % nende toetuskõlblikest 
hektaritest vastavalt artikli 25 lõikele 2, 
välja arvatud püsirohumaa all olev maa, on 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala, 
näiteks kesa, veepüüde terrassid, 
maastikule iseloomulikud vormid, 
puhvervööndid ja artikli 25 lõike 2 punkti b 
alapunktis ii osutatud metsastatud alad.

1. Põllumajandustootjad tagavad, et 
vähemalt 3,5 % nende toetuskõlblikest 
hektaritest vastavalt artikli 25 lõikele 2, 
välja arvatud püsirohumaa all olev maa, on 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala, 
näiteks kesa, veepüüde terrassid, 
maastikule iseloomulikud vormid, 
puhvervööndid ja artikli 25 lõike 2 punkti b 
alapunktis ii osutatud metsastatud alad.

Or. fr

Selgitus

7% alampiir tundub ülemäärane, eelkõige kuna selle meetodiga ei ole võimalik kaasata 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala hulka kõiki elemente, millel on kõrge 
keskkonnaalane lisaväärtus.

Muudatusettepanek 1714
Juozas Imbrasas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajandustootjad tagavad, et 
vähemalt 7 % nende toetuskõlblikest 
hektaritest vastavalt artikli 25 lõikele 2, 
välja arvatud püsirohumaa all olev maa, on 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala, 
näiteks kesa, veepüüde terrassid, 
maastikule iseloomulikud vormid, 
puhvervööndid ja artikli 25 lõike 2 punkti 
b alapunktis ii osutatud metsastatud alad.

1. Põllumajandustootjad, kelle põllumaa ja 
maa-ala on suurem kui 20 hektarit, 
tagavad, et vähemalt 4 % nende 
toetuskõlblikest hektaritest vastavalt artikli 
25 lõikele 2, välja arvatud püsirohumaa ja 
püsikultuuride all olev maa, on 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala, 
näiteks kesa, veepüüde terrassid, 
maastikule iseloomulikud vormid, nagu 
hekid või kiviaiad, puhvervööndid, maa, 
millel kasvatatakse lämmastikku siduvaid 
kultuure, keskkonnasõbralike meetoditega 
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haritav maa ja artikli 25 lõike 2 punkti b 
alapunktis ii osutatud metsastatud alad.

Or. en

Muudatusettepanek 1715
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajandustootjad tagavad, et 
vähemalt 7 % nende toetuskõlblikest 
hektaritest vastavalt artikli 25 lõikele 2, 
välja arvatud püsirohumaa all olev maa, on 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala, 
näiteks kesa, veepüüde terrassid, 
maastikule iseloomulikud vormid, 
puhvervööndid ja artikli 25 lõike 2 punkti b 
alapunktis ii osutatud metsastatud alad.

1. tagavad, et vähemalt 4% nende 
toetuskõlblikest hektaritest vastavalt artikli 
25 lõikele 2, välja arvatud püsirohumaa all 
olev maa, on ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-ala, näiteks kesa, 
veepüüde terrassid, maastikule 
iseloomulikud vormid, puhvervööndid ja 
artikli 25 lõike 2 punkti b alapunktis ii 
osutatud metsastatud alad. 

Or. en

Muudatusettepanek 1716
Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajandustootjad tagavad, et 
vähemalt 7 % nende toetuskõlblikest 
hektaritest vastavalt artikli 25 lõikele 2, 
välja arvatud püsirohumaa all olev maa,
on ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-
ala, näiteks kesa, veepüüde terrassid, 
maastikule iseloomulikud vormid, 
puhvervööndid ja artikli 25 lõike 2 punkti b 
alapunktis ii osutatud metsastatud alad.

1. Põllumajandustootjad, kelle 
põllumajandusmaa on suurem kui 20 
hektarit, tagavad, et vähemalt 5 % nende 
toetuskõlblikest hektaritest vastavalt artikli 
25 lõikele 2, on ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-ala, näiteks kesa, 
veepüüde terrassid, maastikule 
iseloomulikud vormid, puhvervööndid, mis 
on kooskõlas asjaomaste kohustuslike 
majandamisnõuete (SMR) ning maa hea 
põllumajandus- ja keskkonnaseisundi 
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(GAEC) nõuetega, nagu on osutatud 
määruses (EL) nr […] [horisontaalne 
ÜPP määrus], poollooduslikud karjamaad 
ja teised kõrge loodusliku väärtusega 
alad, alad, kus ei kasutata 
taimekaitsevahendeid, taimkate, 
põllumajanduse keskkonnatoetuskavades 
osalevad alad vastavalt määrusele (EL) nr 
[   ] [maaelu arengu määrus], mis 
ulatuvad keskkonnale ja kliimale tuleneva 
kasu seisukohalt kaugemale artikli 29 
lõikes 1 osutatud tavadest, ja artikli 25 
lõike 2 punkti b alapunktis ii osutatud 
metsastatud alad.

Liikmesriigid määratlevad alad, mida võib 
lugeda kõrge loodusliku väärtusega 
poollooduslikeks karjamaadeks.

Or. en

Muudatusettepanek 1717
Liam Aylward, Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajandustootjad tagavad, et 
vähemalt 7 % nende toetuskõlblikest 
hektaritest vastavalt artikli 25 lõikele 2, 
välja arvatud püsirohumaa all olev maa, on 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala, 
näiteks kesa, veepüüde terrassid, 
maastikule iseloomulikud vormid, 
puhvervööndid ja artikli 25 lõike 2 punkti b 
alapunktis ii osutatud metsastatud alad.

1. Põllumajandustootjad, kelle põllumaa 
on suurem kui 15 hektarit, tagavad, et 
vähemalt 5% nende toetuskõlblikest 
hektaritest vastavalt artikli 25 lõikele 2, 
välja arvatud püsirohumaa all olev maa, on 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala, 
näiteks kesa, veepüüde terrassid, 
maastikule iseloomulikud vormid,
puhvervööndid, hekid, kiviaiad või 
talusisesed teed, maa, millel kasvatatakse 
lämmastikku siduvaid kultuure, lühikese 
raieringiga madalmets ja artikli 25 lõike 2 
punkti b alapunktis ii osutatud metsastatud 
alad. Selliste omaduste kaasamine, nagu 
kehtivad ökoloogilise kasutuseesmärgiga 
maa-aladele, ei takista kõnealustel 
meetmetel saada toetust määruse (EL) nr 
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[…] [maaelu arengu määrus] alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 1718
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajandustootjad tagavad, et 
vähemalt 7 % nende toetuskõlblikest 
hektaritest vastavalt artikli 25 lõikele 2, 
välja arvatud püsirohumaa all olev maa, on 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala, 
näiteks kesa, veepüüde terrassid, 
maastikule iseloomulikud vormid, 
puhvervööndid ja artikli 25 lõike 2 punkti b 
alapunktis ii osutatud metsastatud alad.

1. Põllumajandustootjad, kelle 
toetuskõlblik põllumaa on suurem kui 20 
hektarit, tagavad, et vähemalt 5 % nende 
toetuskõlblikest hektaritest vastavalt artikli 
25 lõikele 2, välja arvatud püsirohumaa ja 
pikaajalise karjamaa ning artikli 31 a 
lõikes 1 määratletud püsikultuuride all 
olev maa, on ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-ala, näiteks kesa, 
või niisutamata püsikultuuride all olev 
ala, veepüüde terrassid, maastikule 
iseloomulikud vormid, nagu hekid või 
kiviaiad, puhvervööndid, maa, millel 
kasvatatakse lämmastikku siduvaid 
kultuure ja artikli 25 lõike 2 punkti b 
alapunktis ii osutatud metsastatud alad.

Or. pt

Muudatusettepanek 1719
Salvatore Caronna

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajandustootjad tagavad, et 
vähemalt 7 % nende toetuskõlblikest 
hektaritest vastavalt artikli 25 lõikele 2, 
välja arvatud püsirohumaa all olev maa, on 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala, 

1. Põllumajandustootjad, kelle 
toetuskõlblik põllumaa on suurem kui 20 
hektarit, tagavad, et vähemalt 5 % nende 
toetuskõlblikest hektaritest vastavalt artikli 
25 lõikele 2, välja arvatud artikli 4 punktis 
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näiteks kesa, veepüüde terrassid, 
maastikule iseloomulikud vormid, 
puhvervööndid ja artikli 25 lõike 2 punkti b 
alapunktis ii osutatud metsastatud alad.

h määratletud püsirohumaa ja karjamaa
ning artikli 4 punktis g määratletud 
püsikultuuride all olev maa, on 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala, 
näiteks kesa, veepüüde terrassid, 
maastikule iseloomulikud vormid, nagu 
hekid või kiviaiad, puhvervööndid, maa, 
millel kasvatatakse lämmastikku siduvaid 
kultuure, lühikese raieringiga 
madalmetsa, maa, kus asuvad 
papliistandikud ja artikli 25 lõike 2 punkti 
b alapunktis ii osutatud metsastatud alad. 

Or. it

Muudatusettepanek 1720
Elisabeth Köstinger

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajandustootjad tagavad, et 
vähemalt 7 % nende toetuskõlblikest
hektaritest vastavalt artikli 25 lõikele 2, 
välja arvatud püsirohumaa all olev maa, 
on ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-
ala, näiteks kesa, veepüüde terrassid, 
maastikule iseloomulikud vormid, 
puhvervööndid ja artikli 25 lõike 2 punkti b 
alapunktis ii osutatud metsastatud alad.

1. Põllumajandustootjad tagavad, et 
vähemalt 5% nende õigusjärgsetest
hektaritest vastavalt artikli 25 lõikele 2, 
välja arvatud püsikultuuride, viinapuu- või 
puukoolide all olev maa, on ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-ala, näiteks kesa, 
veepüüde terrassid, maastikule 
iseloomulikud vormid, puhvervööndid, 
pestitsiidi- ja väetisevabad alad, 
mitmeaastaste taimedega ja kasutamata 
või ekstensiivselt kasutatavad alad, 
liblikõieliste taimede all olevad alad, 
lignotselluloosi ja tselluloosi sisaldavate 
mittesöödavate kultuuride kasvatamiseks 
ette nähtud alad ja artikli 25 lõike 2 punkti 
b alapunktis ii osutatud metsastatud alad.

Or. de

Selgitus

,,Toit, kütus ja kiud”(,,Food, fuel and fibres”) on üks osa Euroopa ühise 
põllumajanduspoliitika (ÜPP) pikaajalisest strateegiast. Ökoloogilise kasutuseesmärgiga 
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maa-alade kavandatav laiendamine eesmärgiga hõlmata liblikõieliste kultuuride, 
lignotselluloosse tooraine või pestitsiidi- või väetisevabade kultuuride all olevad alad, võib 
tuua keskkonnale samaväärset kasu, ilma et toodangu võimsust olulisel määral piirataks. 
,,Toetuskõlbliku” muutmine ,,õigusjärgseks” võib teha võimalikuks kohanemise kohalike 
looduslike tingimustega ja 5 % lävendi saavutamise.

Muudatusettepanek 1721
George Lyon, Phil Bennion, Liam Aylward

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajandustootjad tagavad, et 
vähemalt 7 % nende toetuskõlblikest 
hektaritest vastavalt artikli 25 lõikele 2, 
välja arvatud püsirohumaa all olev maa, on 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala, 
näiteks kesa, veepüüde terrassid, 
maastikule iseloomulikud vormid, 
puhvervööndid ja artikli 25 lõike 2 punkti b 
alapunktis ii osutatud metsastatud alad.

1. Põllumajandustootjad tagavad, et 
vähemalt 5 % nende toetuskõlblikest 
hektaritest vastavalt artikli 25 lõikele 2, 
välja arvatud püsirohumaa all olev maa, on 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala, 
näiteks kesa, veepüüde terrassid, kõik
maastikule iseloomulikud vormid, mis on 
kaitstud asjaomaste kohustuslike 
majandamisnõuete (SMRs) ja 
keskkonnaseisundi nõuetega (GAECs), 
nagu on osutatud määruses (EL) nr [...] 
[horisontaalne ÜPP määrus] ja määruse 
(EL) nr [...] [horisontaalne ÜPP määrus] 
artiklis 29, samuti hekid, tiigid, puud ja 
puuderühmad, traditsioonilised kiviaiad, 
kaldarohustu, puhvervööndid, sealhulgas
nii rohuvööndid kui ka põlluservad ning 
süsiniku sidumise, bioloogilise 
mitmekesisuse ja vee kvaliteedi säilimise 
seisukohalt oluliste liikidega alad, 
sealhulgas artikli 25 lõike 2 punkti b 
alapunktis ii osutatud metsastatud alad.

Or. en

Selgitus

7 % protsendimäära puhul jääks keskmiselt liiga suur osa kasutatavast põllumajandusmaast 
tootmisest kõrvale. Maastikule iseloomulikud vormid, mida ökoloogilise kasutuseesmärgiga 
maa-alade protsendimäära juures arvestatakse, tuleb selgelt määratleda. Alad, kuhu on 
istutatud keskkonnale kasu toovad liigid, tuleks samuti arvestada ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-alade hulka.
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Muudatusettepanek 1722
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajandustootjad tagavad, et 
vähemalt 7 % nende toetuskõlblikest 
hektaritest vastavalt artikli 25 lõikele 2, 
välja arvatud püsirohumaa all olev maa, on 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala, 
näiteks kesa, veepüüde terrassid, 
maastikule iseloomulikud vormid, 
puhvervööndid ja artikli 25 lõike 2 punkti b 
alapunktis ii osutatud metsastatud alad.

1. Kui üks kolmest põllumajandusmaal 
kasutatavast kliima- ja 
keskkonnasõbralikust 
põllumajandustavast, mida rakendatakse 
vastavalt artiklile 29, on ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga, tagavad 
põllumajandustootjad, et vähemalt 5 %
nende toetuskõlblikest hektaritest vastavalt 
artikli 25 lõikele 2, välja arvatud 
püsirohumaa all olev maa, on ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-ala, näiteks kesa, 
veepüüde terrassid, maastikule 
iseloomulikud vormid, puhvervööndid ja 
artikli 25 lõike 2 punkti b alapunktis ii 
osutatud metsastatud alad.

Or. es

Selgitus

Vastavalt eeltoodud muudatusettepanekutele oleks ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alade 
meetme rakendamine vabatahtlik või alternatiivne, kui liikmesriik teeb ettepaneku teiste 
kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade kohta ning komisjon kiidab need heaks.
Kui liikmesriik otsustab kasutada maa-ala ökoloogilise kasutuseesmärgiga, tehakse ettepanek 
protsendimäära alandada, kuna 7 % peetakse liialt kõrgeks ning see tooks 
põllumajandusettevõtjatele kaasa täiendavaid kulusid.

Muudatusettepanek 1723
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajandustootjad tagavad, et 
vähemalt 7 % nende toetuskõlblikest 
hektaritest vastavalt artikli 25 lõikele 2, 
välja arvatud püsirohumaa all olev maa, on 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala, 
näiteks kesa, veepüüde terrassid, 
maastikule iseloomulikud vormid, 
puhvervööndid ja artikli 25 lõike 2 punkti b 
alapunktis ii osutatud metsastatud alad.

1. Põllumajandustootjad tagavad, et 
vähemalt 5 % nende toetuskõlblikest 
hektaritest vastavalt artikli 25 lõikele 2, 
välja arvatud püsirohumaa all olev maa, on 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala,
näiteks niisutamata püsikultuuride all 
olev maa, kesa, veepüüde terrassid, 
maastikule iseloomulikud vormid, 
puhvervööndid ja artikli 25 lõike 2 punkti b 
alapunktis ii osutatud metsastatud alad.
Nõue ei tohi kunagi ohustada 
põllumajanduslike majapidamiste 
tootlikkust, arvestades vajadust 
suurendada toodangut toiduga 
kindlustamise eesmärkide täitmise nimel.

Or. pt

Muudatusettepanek 1724
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajandustootjad tagavad, et 
vähemalt 7 % nende toetuskõlblikest 
hektaritest vastavalt artikli 25 lõikele 2, 
välja arvatud püsirohumaa all olev maa, on 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala, 
näiteks kesa, veepüüde terrassid, 
maastikule iseloomulikud vormid, 
puhvervööndid ja artikli 25 lõike 2 punkti b 
alapunktis ii osutatud metsastatud alad.

1. Põllumajandustootjad tagavad, et 
vähemalt 5 % nende toetuskõlblikest 
hektaritest vastavalt artikli 25 lõikele 2, 
välja arvatud püsirohumaa all olev maa, on 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala, 
näiteks kesa, hoolduskokkuleppega 
hõlmatud maa, veepüüde terrassid, 
maastikule iseloomulikud vormid, 
puhvervööndid ja artikli 25 lõike 2 punkti b 
alapunktis ii osutatud metsastatud alad.

Or. es

Muudatusettepanek 1725
James Nicholson, Diane Dodds
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajandustootjad tagavad, et 
vähemalt 7 % nende toetuskõlblikest 
hektaritest vastavalt artikli 25 lõikele 2, 
välja arvatud püsirohumaa all olev maa, on 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala, 
näiteks kesa, veepüüde terrassid, 
maastikule iseloomulikud vormid, 
puhvervööndid ja artikli 25 lõike 2 punkti b 
alapunktis ii osutatud metsastatud alad.

1. Põllumajandustootjad tagavad, et 
vähemalt 5 % nende toetuskõlblikest 
hektaritest vastavalt artikli 25 lõikele 2, 
välja arvatud püsirohumaa all olev maa, on 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala, 
näiteks kesa, veepüüde terrassid, 
maastikule iseloomulikud vormid, 
puhvervööndid ja artikli 25 lõike 2 punkti b 
alapunktis ii osutatud metsastatud alad.

Or. en

Selgitus

Ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala nõue peaks olema 5 %.

Muudatusettepanek 1726
Brian Simpson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajandustootjad tagavad, et 
vähemalt 7 % nende toetuskõlblikest 
hektaritest vastavalt artikli 25 lõikele 2, 
välja arvatud püsirohumaa all olev maa, on 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala, 
näiteks kesa, veepüüde terrassid, 
maastikule iseloomulikud vormid, 
puhvervööndid ja artikli 25 lõike 2 punkti 
b alapunktis ii osutatud metsastatud alad.

1. Põllumajandustootjad tagavad, et 
vähemalt 10% nende toetuskõlblikest 
hektaritest vastavalt artikli 25 lõikele 2, 
välja arvatud püsirohumaa all olev maa, on 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala, 
näiteks kesa, veepüüde terrassid, 
maastikule iseloomulikud vormid, 
puhvervööndid ja poollooduslikud
kasvukohad. Neid alasid ei tohi künda, 
neile külvata ega neid väetada 
anorgaaniliste väetistega, kuid neil võib 
loomi karjatada või neid võib niita 
asjakohasel ajal, mis on kooskõlas 
bioloogilise mitmekesisuse säilitamise 
vajadustega.
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Or. en

Muudatusettepanek 1727
James Nicholson, Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajandustootjad tagavad, et 
vähemalt 7 % nende toetuskõlblikest 
hektaritest vastavalt artikli 25 lõikele 2, 
välja arvatud püsirohumaa all olev maa, on 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala, 
näiteks kesa, veepüüde terrassid, 
maastikule iseloomulikud vormid, 
puhvervööndid ja artikli 25 lõike 2 punkti b 
alapunktis ii osutatud metsastatud alad.

1. Põllumajandustootjad, kelle põllumaa 
on suurem kui 35 hektarit, tagavad, et 
vähemalt 7% nende toetuskõlblikest 
hektaritest vastavalt artikli 25 lõikele 2, 
välja arvatud püsirohumaa all olev maa, on 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala, 
näiteks kesa, veepüüde terrassid, 
maastikule iseloomulikud vormid, 
puhvervööndid ja artikli 25 lõike 2 punkti b 
alapunktis ii osutatud metsastatud alad.

Or. en

Selgitus

Tuleks sisse viia minimaalse põllumaa suurus – 35 hektarit, mis peab olema enne ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-alad nõude kehtestamist, et vabastada sellest nõudest väikse 
põllumaaga põllumajandusettevõtted.

Muudatusettepanek 1728
Sandra Kalniete, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Ivars Godmanis, Krišjānis Kariņš, 
Roberts Zīle, Ivari Padar, Kārlis Šadurskis, Vytautas Landsbergis, Algirdas Saudargas, 
Tunne Kelam, Kristiina Ojuland, Inese Vaidere

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajandustootjad tagavad, et 
vähemalt 7 % nende toetuskõlblikest 
hektaritest vastavalt artikli 25 lõikele 2, 
välja arvatud püsirohumaa all olev maa, on 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala, 
näiteks kesa, veepüüde terrassid, 

1. Põllumajandustootjad, kelle põllumaa ja 
maa-ala on suurem kui 20 hektarit, 
tagavad, et vähemalt 7 % nende 
toetuskõlblikest hektaritest vastavalt artikli 
25 lõikele 2, välja arvatud püsirohumaa ja 
püsikultuuride all olev maa, on 
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maastikule iseloomulikud vormid, 
puhvervööndid ja artikli 25 lõike 2 punkti b 
alapunktis ii osutatud metsastatud alad.

ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala, 
näiteks kesa, veepüüde terrassid, 
maastikule iseloomulikud vormid, nagu 
hekid või kiviaiad, puhvervööndid, maa, 
millel kasvatatakse lämmastikku siduvaid 
kultuure, keskkonnasõbralike meetoditega 
haritav maa ja artikli 25 lõike 2 punkti b 
alapunktis ii osutatud metsastatud alad.

Or. en

Muudatusettepanek 1729
Nessa Childers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajandustootjad tagavad, et 
vähemalt 7 % nende toetuskõlblikest 
hektaritest vastavalt artikli 25 lõikele 2, 
välja arvatud püsirohumaa all olev maa, on 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala, 
näiteks kesa, veepüüde terrassid, 
maastikule iseloomulikud vormid, 
puhvervööndid ja artikli 25 lõike 2 punkti b 
alapunktis ii osutatud metsastatud alad.

1. Põllumajandustootjad, kelle 
toetuskõlblik põllumajandusmaa on 
suurem kui 20 hektarit, tagavad, et 
vähemalt 7 % nende toetuskõlblikest 
hektaritest vastavalt artikli 25 lõikele 2, 
välja arvatud püsirohumaa all olev maa, on 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala, 
näiteks kesa, veepüüde terrassid, 
maastikule iseloomulikud vormid, nagu 
hekid või kiviaiad, puhvervööndid ja artikli 
25 lõike 2 punkti b alapunktis ii osutatud 
metsastatud alad.

Or. en

Muudatusettepanek 1730
Milan Zver

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajandustootjad tagavad, et 
vähemalt 7 % nende toetuskõlblikest 

1. Põllumajandustootjad, kelle 
toetuskõlblik põllumajandusmaa on 
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hektaritest vastavalt artikli 25 lõikele 2, 
välja arvatud püsirohumaa all olev maa, on 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala, 
näiteks kesa, veepüüde terrassid, 
maastikule iseloomulikud vormid, 
puhvervööndid ja artikli 25 lõike 2 punkti b 
alapunktis ii osutatud metsastatud alad.

suurem kui 15 hektarit, tagavad, et 
vähemalt 7 % nende toetuskõlblikest 
hektaritest vastavalt artikli 25 lõikele 2, 
välja arvatud püsirohumaa all olev maa, on 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala. 
Ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala 
hulka kuuluvad kesa, veepüüde terrassid, 
maastikule iseloomulikud vormid, 
puhvervööndid, kus ei toimu tootmist
(välja arvatud karjatamine ja raie), mida 
ei väetata ja kus ei kasutata pestitsiide, 
lämmastikuga väetamata alad, 
vahekultuuridega/taimkattega alad,
mitmeaastaste energiakultuuridega alad,
põllumajanduse keskkonnatoetuskavades 
osalevad alad, mis on kooskõlas 
määrusega (EL) nr [   ] [maaelu arengu 
määrus], mis ulatuvad keskkonnale ja 
kliimale tuleneva kasu seisukohalt 
kaugemale artikli 29 lõikes 1 osutatud 
tavadest, ja artikli 25 lõike 2 punkti b 
alapunktis ii osutatud metsastatud alad.

Or. en

Selgitus

Mitmekesisuse ja ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala meetmete lävendid peaksid olema 
samad, see muudab nende rakendamise lihtsamaks.

Muudatusettepanek 1731
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajandustootjad tagavad, et 
vähemalt 7 % nende toetuskõlblikest 
hektaritest vastavalt artikli 25 lõikele 2, 
välja arvatud püsirohumaa all olev maa, on 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala, 
näiteks kesa, veepüüde terrassid, 
maastikule iseloomulikud vormid, 
puhvervööndid ja artikli 25 lõike 2 punkti b 

1. Põllumajandustootjad, kelle 
toetuskõlblik põllumajandusmaa on 
suurem kui 10 hektarit, tagavad, et 
vähemalt 7 % nende toetuskõlblikest 
hektaritest vastavalt artikli 25 lõikele 2, 
välja arvatud püsirohumaa all olev maa, on 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala.
Ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala 
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alapunktis ii osutatud metsastatud alad. hulka kuuluvad kesa, veepüüde terrassid, 
maastikule iseloomulikud vormid, 
puhvervööndid, kus ei toimu tootmist
(välja arvatud karjatamine ja raie), mida 
ei väetata ja kus ei kasutata pestitsiide, 
lämmastikuga väetamata alad, 
vahekultuuridega/taimkattega alad,
mitmeaastaste energiakultuuridega alad,
põllumajanduse keskkonnatoetuskavades 
osalevad alad, mis on kooskõlas 
määrusega (EL) nr [   ] [maaelu arengu 
määrus], mis ulatuvad keskkonnale ja 
kliimale tuleneva kasu seisukohalt 
kaugemale artikli 29 lõikes 1 osutatud 
tavadest, ja artikli 25 lõike 2 punkti b 
alapunktis ii osutatud metsastatud alad.

Or. en

Selgitus

Eesmärgiga vähendada kasvuhoonegaaside heitkogust või lämmastiku ja fosfori leket 
põhjavette / veekeskkonda, tuleks põllumajandusettevõtja ökoloogilise kasutuseesmärgiga 
maa-ala määratlusega hõlmata looduslike hüdroloogiliste tingimuste taastamine ja 
märgalade loomine jne, samuti täiendavad alad, mis aitavad kõnealuseid eesmärke 
saavutada.

Muudatusettepanek 1732
Ulrike Rodust

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajandustootjad tagavad, et 
vähemalt 7 % nende toetuskõlblikest 
hektaritest vastavalt artikli 25 lõikele 2, 
välja arvatud püsirohumaa all olev maa, on 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala, 
näiteks kesa, veepüüde terrassid, 
maastikule iseloomulikud vormid, 
puhvervööndid ja artikli 25 lõike 2 punkti b 
alapunktis ii osutatud metsastatud alad.

1. Põllumajandustootjad, kelle 
toetuskõlblik maa on suurem kui 10 
hektarit, tagavad, et vähemalt 7% nende 
toetuskõlblikest hektaritest vastavalt artikli 
25 lõikele 2, välja arvatud püsirohumaa all 
olev maa, on ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-ala, näiteks kesa, 
veepüüde terrassid, maastikule 
iseloomulikud vormid, puhvervööndid ja 
artikli 25 lõike 2 punkti b alapunktis ii 
osutatud metsastatud alad.
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Or. de

Muudatusettepanek 1733
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajandustootjad tagavad, et 
vähemalt 7 % nende toetuskõlblikest 
hektaritest vastavalt artikli 25 lõikele 2, 
välja arvatud püsirohumaa all olev maa, 
on ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-
ala, näiteks kesa, veepüüde terrassid, 
maastikule iseloomulikud vormid, 
puhvervööndid ja artikli 25 lõike 2 punkti 
b alapunktis ii osutatud metsastatud alad.

1. Põllumajandustootjad tagavad, et 
vähemalt 7% nende toetuskõlblikest 
hektaritest vastavalt artikli 25 lõikele 2, 
välja arvatud püsikarjamaa all olev maa, 
kasutatakse ökoloogilise taristu säilimise 
eesmärgil, sealhulgas maastikule 
iseloomulikud vormid nagu hekid, 
kiviaiad, kesa, säilinud veepüüde terrassid 
ja poollooduslikud elupaigad. Seal ei tohi 
teha uusi külve, künda, kasutada väetisi 
ega pestitsiide. Lubatud on heina 
kogumine, niitmine ja karjatamine sellise 
tihedusega, mis ei halvenda rohumaa 
seisundit. Kui luuakse uusi segatud 
rohumaa, karjamaa või lammialasid, siis 
võib karjatamiseks või niitmiseks 
karjamaade või lammialade liikide hulka 
võtta asjakohaseid liblikõielisi kultuure. 

Or. en

Muudatusettepanek 1734
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajandustootjad tagavad, et 
vähemalt 7 % nende toetuskõlblikest 
hektaritest vastavalt artikli 25 lõikele 2, 
välja arvatud püsirohumaa all olev maa, on 

1. Põllumajandustootjad tagavad, et 
vähemalt 7 % nende toetuskõlblikest 
hektaritest vastavalt artikli 25 lõikele 2, 
välja arvatud püsirohumaa ja 
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ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala, 
näiteks kesa, veepüüde terrassid, 
maastikule iseloomulikud vormid, 
puhvervööndid ja artikli 25 lõike 2 punkti b 
alapunktis ii osutatud metsastatud alad.

püsikultuuride all olev maa, on 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala, 
näiteks kesa, veepüüde terrassid, 
maastikule iseloomulikud vormid, 
puhvervööndid, kus ei toimu tootmist 
(välja arvatud karjatamine ja raie), mida 
ei väetata ja kus ei kasutata pestitsiide, 
pihustamata põlluääred, lämmastikuga 
väetamata alad, vahekultuuridega alad, 
mitmeaastaste energiakultuuridega alad, 
rohuvööndid mardikate kaitseks, 
õistaimede vööndid, lämmastikku siduvate 
kultuuridega alad, põllumajanduse 
keskkonnatoetuskavades osalevad alad, 
mis on kooskõlas määruse (EL) nr [   ] 
[maaelu arengu määrus], artikli 29 
lõikega 2 ja artikli 25 lõike 2 punkti b 
alapunktis ii osutatud metsastatud alad.

Or. en

Selgitus

Ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala määratlus peaks olema ulatuslikum, kui see on 
komisjoni ettepanekus sisalduvas raamistikus.

Muudatusettepanek 1735
Ivari Padar

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajandustootjad tagavad, et 
vähemalt 7 % nende toetuskõlblikest 
hektaritest vastavalt artikli 25 lõikele 2, 
välja arvatud püsirohumaa all olev maa, on 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala, 
näiteks kesa, veepüüde terrassid, 
maastikule iseloomulikud vormid, 
puhvervööndid ja artikli 25 lõike 2 punkti b 
alapunktis ii osutatud metsastatud alad.

1. Põllumajandustootjad tagavad, et 
vähemalt 7 % nende toetuskõlblikest 
hektaritest vastavalt artikli 25 lõikele 2, 
välja arvatud püsirohumaa all olev maa, on 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala, 
näiteks kesa, veepüüde terrassid, 
maastikule iseloomulikud vormid, 
puhvervööndid, poollooduslikud elupaigad
ja artikli 25 lõike 2 punkti b alapunktis ii 
osutatud metsastatud alad. Selleks, et 
lugeda need ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-aladeks, ei tohi 
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neid alasid künda, neile külvata ega neid 
väetada või pritsida, kuid neil võib loomi 
karjatada, neid võib koristada või niita 
asjakohasel ajal, mis on kooskõlas 
bioloogilise mitmekesisuse säilitamise 
vajadustega.

Or. en

Muudatusettepanek 1736
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajandustootjad tagavad, et 
vähemalt 7 % nende toetuskõlblikest 
hektaritest vastavalt artikli 25 lõikele 2, 
välja arvatud püsirohumaa all olev maa,
on ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-
ala, näiteks kesa, veepüüde terrassid, 
maastikule iseloomulikud vormid, 
puhvervööndid ja artikli 25 lõike 2 punkti b 
alapunktis ii osutatud metsastatud alad.

1. Põllumajandustootjad tagavad, et 
vähemalt 7 % nende toetuskõlblikest 
hektaritest vastavalt artikli 25 lõikele 2, on 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala.
Ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala 
hõlmab kesa, veepüüde terrassid, 
maastikule iseloomulikud vormid, 
puhvervööndid ja artikli 25 lõike 2 punkti b 
alapunktis ii osutatud metsastatud alad.

Or. fr

Muudatusettepanek 1737
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajandustootjad tagavad, et 
vähemalt 7 % nende toetuskõlblikest 
hektaritest vastavalt artikli 25 lõikele 2, 
välja arvatud püsirohumaa all olev maa, on 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala, 
näiteks kesa, veepüüde terrassid, 
maastikule iseloomulikud vormid, 

1. Põllumajandustootjad tagavad, et 
vähemalt 7 % nende toetuskõlblikest 
hektaritest vastavalt artikli 25 lõikele 2, 
välja arvatud püsirohumaa ja karjamaa all 
olev maa, on ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-ala, näiteks kesa, 
veepüüde terrassid, maastikule 
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puhvervööndid ja artikli 25 lõike 2 punkti b 
alapunktis ii osutatud metsastatud alad.

iseloomulikud vormid, puhvervööndid ja 
artikli 25 lõike 2 punkti b alapunktis ii 
osutatud metsastatud alad.

Or. fr

Muudatusettepanek 1738
James Nicholson, Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajandustootjad tagavad, et 
vähemalt 7 % nende toetuskõlblikest 
hektaritest vastavalt artikli 25 lõikele 2, 
välja arvatud püsirohumaa all olev maa, on 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala, 
näiteks kesa, veepüüde terrassid, 
maastikule iseloomulikud vormid, 
puhvervööndid ja artikli 25 lõike 2 punkti b 
alapunktis ii osutatud metsastatud alad.

1. Põllumajandustootjad tagavad, et 
vähemalt 7 % nende toetuskõlblikest 
hektaritest vastavalt artikli 25 lõikele 2, 
välja arvatud püsirohumaa ja 
püsikultuuride all olev maa, on 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala, 
näiteks kesa, veepüüde terrassid, 
maastikule iseloomulikud vormid, 
puhvervööndid ja artikli 25 lõike 2 punkti b 
alapunktis ii osutatud metsastatud alad.

Or. en

Selgitus

Sellised püsikultuurid nagu viljapuud, tuleks ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala nõude 
alt välja jätta.

Muudatusettepanek 1739
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajandustootjad tagavad, et 
vähemalt 7 % nende toetuskõlblikest 
hektaritest vastavalt artikli 25 lõikele 2, 
välja arvatud püsirohumaa all olev maa, on 

1. Põllumajandustootjad tagavad, et 
vähemalt 7% nende toetuskõlblikest 
hektaritest vastavalt artikli 25 lõikele 2, 
välja arvatud püsirohumaa all olev maa, on 
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ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala, 
näiteks kesa, veepüüde terrassid, 
maastikule iseloomulikud vormid, 
puhvervööndid ja artikli 25 lõike 2 punkti b 
alapunktis ii osutatud metsastatud alad.

ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala, 
näiteks kesa, kraavid, maa, millel 
kasvatatakse lämmastikku siduvaid 
kultuure, veepüüde terrassid, maastikule 
iseloomulikud vormid, puhvervööndid ja 
artikli 25 lõike 2 punkti b alapunktis ii 
osutatud metsastatud alad.

Or. en

Muudatusettepanek 1740
Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajandustootjad tagavad, et 
vähemalt 7 % nende toetuskõlblikest 
hektaritest vastavalt artikli 25 lõikele 2, 
välja arvatud püsirohumaa all olev maa, on 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala, 
näiteks kesa, veepüüde terrassid, 
maastikule iseloomulikud vormid, 
puhvervööndid ja artikli 25 lõike 2 punkti b 
alapunktis ii osutatud metsastatud alad.

1. Põllumajandustootjad tagavad, et 
vähemalt 7 % nende toetuskõlblikest 
hektaritest vastavalt artikli 25 lõikele 2, 
välja arvatud püsirohumaa all olev maa, on 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala, 
näiteks kesa, veepüüde terrassid, 
maastikule iseloomulikud vormid, nagu 
hekid ja kiviaiad ning arheoloogilised 
kohad, puhvervööndid ja artikli 25 lõike 2 
punkti b alapunktis ii osutatud metsastatud 
alad.

Or. en

Muudatusettepanek 1741
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajandustootjad tagavad, et 
vähemalt 7 % nende toetuskõlblikest 
hektaritest vastavalt artikli 25 lõikele 2, 
välja arvatud püsirohumaa all olev maa, on 

1. Põllumajandustootjad tagavad, et 
vähemalt 7% nende toetuskõlblikest 
hektaritest vastavalt artikli 25 lõikele 2, 
välja arvatud püsirohumaa all olev maa, on 
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ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala, 
näiteks kesa, veepüüde terrassid, 
maastikule iseloomulikud vormid, 
puhvervööndid ja artikli 25 lõike 2 punkti b 
alapunktis ii osutatud metsastatud alad.

ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala, 
näiteks kesa, veepüüde terrassid, 
maastikule iseloomulikud vormid, 
puhvervööndid, alad, kuhu on külvatud 
põllukultuurid, mis ei nõua hooldamist 
taimekaitsevahenditega, ja artikli 25 lõike 
2 punkti b alapunktis ii osutatud 
metsastatud alad.

Or. fr

Muudatusettepanek 1742
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajandustootjad tagavad, et 
vähemalt 7 % nende toetuskõlblikest 
hektaritest vastavalt artikli 25 lõikele 2, 
välja arvatud püsirohumaa all olev maa, on 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala, 
näiteks kesa, veepüüde terrassid, 
maastikule iseloomulikud vormid, 
puhvervööndid ja artikli 25 lõike 2 punkti b 
alapunktis ii osutatud metsastatud alad.

1. Põllumajandustootjad tagavad, et 
vähemalt 7 % nende toetuskõlblikest 
hektaritest vastavalt artikli 25 lõikele 2, 
välja arvatud püsirohumaa all olev maa, on 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala, 
näiteks kesa, veepüüde terrassid, 
maastikule iseloomulikud vormid, 
puhvervööndid ja artikli 25 lõike 2 punkti b 
alapunktis ii osutatud metsastatud alad.
Maastikule iseloomulikud vormid, mis 
artikli 25 lõike 2 tähenduses ei ole 
toetuskõlblikud, jäävad toetuseta, ent 
põllumajandusettevõtja võib neid 
kasutada selle kohustuse täitmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 1743
James Nicholson, Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajandustootjad tagavad, et 
vähemalt 7 % nende toetuskõlblikest 
hektaritest vastavalt artikli 25 lõikele 2, 
välja arvatud püsirohumaa all olev maa, on 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala, 
näiteks kesa, veepüüde terrassid, 
maastikule iseloomulikud vormid, 
puhvervööndid ja artikli 25 lõike 2 punkti b 
alapunktis ii osutatud metsastatud alad.

1. Põllumajandustootjad tagavad, et 
vähemalt 7 % nende toetuskõlblikest 
hektaritest vastavalt artikli 26 lõikele 1, 
välja arvatud püsirohumaa all olev maa, on 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala, 
näiteks kesa, veepüüde terrassid, 
maastikule iseloomulikud vormid, 
puhvervööndid ja artikli 25 lõike 2 punkti b 
alapunktis ii osutatud metsastatud alad.

Or. en

Selgitus

Ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala nõue tuleks kehtestada üksnes põllumajandustootja 
poolt põhitoetuse saamiseks esitatud maale, mitte kogu põllumajanduslikku majapidamisse 
kuuluvale maale. Kogu põllumajanduslikku majapidamisse kuuluva maa kaasamine on väga 
keeruline ning ei ole selge, kuidas kohaldada ökoloogilist kasutuseesmärki sellisel maatükil, 
mida kasutab ühe kalendriaasta jooksul rohkem kui üks põllumajandustootja.

Muudatusettepanek 1744
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajandustootjad tagavad, et 
vähemalt 7 % nende toetuskõlblikest 
hektaritest vastavalt artikli 25 lõikele 2, 
välja arvatud püsirohumaa all olev maa, 
on ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-
ala, näiteks kesa, veepüüde terrassid, 
maastikule iseloomulikud vormid, 
puhvervööndid ja artikli 25 lõike 2 punkti b 
alapunktis ii osutatud metsastatud alad.

1. Põllumajandustootjad tagavad, et 
säilitatakse vähemalt olemasolev
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala, 
näiteks kesa, veepüüde terrassid, 
maastikule iseloomulikud vormid, 
puhvervööndid ja artikli 25 lõike 2 punkti b 
alapunktis ii osutatud metsastatud alad,
välja arvatud püsirohumaa all olevad 
alad.

Or. fr



PE494.487v01-00 92/171 AM\909521ET.doc

ET

Muudatusettepanek 1745
Elisabeth Jeggle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala 
määratluse alla kuuluvad:
– rohumaa vööndid, õistaimede vööndid 
ja eraldusvööndid põldudel, eelkõige siis, 
kus neid saab kasutada energia 
tootmiseks biomassi- ja biogaasirajatistes 
või mullaerosiooni vastu võitlemiseks, 
eelkõige nõlvadel;
– ulukite toitumispiirkonnad, näiteks 
metsa serval asuvatel põldudel; 
– kaldaäärsed maatükid;
– liblikõieliste taimede all olev ala;

Or. de

Muudatusettepanek 1746
Ulrike Rodust

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala 
määratluses sisaldub järgmine:
– keelatud on keemiliste 
taimekaitsevahendite ja mineraalväetiste 
kasutamine;
– alad on mittekaubeldavad ja peavad 
asuma ühes ja samas looduslikus 
piirkonnas;
– alasid võib igal aastal muuta;
– liblikõieliste taimede kasvatamiseks ei 
tohi kasutada suuremat ala kui 50 % 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-
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alast; 
– kündmine ja külvamine on lubatud vaid 
kuni 15. maini ja saagikoristus peab 
toimuma enne 15. juulit;
– lubatud on haruldaste ja ohustatud 
kultuuride ning sortide kasvatamine;
– põldudel, mille maa-ala on suurem kui 
30 hektarit, peavad ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-alad asuma 
põllul.

Or. de

Muudatusettepanek 1747
James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-
alade puhul tuleb arvestada ka järgmist:
– toetuskõlblikud hektarid, mille suhtes 
kohaldatakse kohustusi, mis sisalduvad 
teatud põllumajanduse 
keskkonnameetmete raamistikus vastavalt 
määruse (EL) nr [   ] [maaelu arengu 
määrus] artiklile 29;
– toetuskõlblikud hektarid, mis on osa 
direktiiviga 92/43/EMÜ või direktiiviga 
2009/147/EÜ hõlmatud maa-alast;
– toetuskõlblikud hektarid, kus kultuuride 
väetamiseks kasvuperioodi jooksul ei 
kasutata lämmastikku, loetakse samuti 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-
aladeks.
Kohustust ei kohaldata 
põllumajandusettevõtete suhtes järgmistel 
juhtudel:
– kui püsirohumaa moodustab enam kui 
50 % põllumajanduslikust maast või
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– kui põllumaa ja püsikultuuride all olev 
maa kokku on väiksem kui 15 hektarit.
Lõikes 1 sätestatud kohustust võib, kui 
liikmesriik või asjaomane piirkond seda 
soovib, määrata ja täita kollektiivselt 
piirkondlikul ning mitte üksiku 
põllumajandusettevõtte tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 1748
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nõudest vabastatakse: 
a) toetusõigustega seotud maa, mida on 
haritud kooskõlas põllumajanduse 
keskkonna- ja kliimameetmetega vastavalt 
2012. aasta EAFRD määruse artiklile 29 
või
b) direktiivi 92/43/EMÜ või direktiivi 
2009/147/EÜ kohaselt toetusõigustega 
seotud maa või 
c) toetusõigustega seotud maa, mis on 
väetatud ilma nitraatideta ja on seetõttu 
samuti ökoloogilise kasutuseesmärgiga 
maa-ala; 
d) maa, millel püsikultuuride all olev maa 
on moodustab enam kui 50% kogu 
põllumajanduslikust alast, või
e) maa, kus põllu- ja püsikultuuride all 
olev maa on väiksem kui 15 hektarit, või
f) põllumajandusettevõtjad, kelle maatüki 
keskmine suurus on 2 hektarit või vähem.

Or. de
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Muudatusettepanek 1749
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Petri Sarvamaa, Maria do Céu Patrão Neves, 
Czesław Adam Siekierski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-
alade säilitamise asemel võivad 
põllumajandusettevõtjad kohaldada 
minimaalset mulla häirimist ja/või 
mullapinna püsivat katmist. 
Erandina võivad liikmesriigid kohaldada 
3% kalkulatsiooni piirkondlikul tasandil, 
mitte põllumajandusettevõtte tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 1750
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-
alade säilitamise asemel võivad 
põllumajandusettevõtjad kohaldada 
minimaalset mulla häirimist ja/või 
mullapinna püsivat katmist. 
Erandina võivad liikmesriigid kohaldada 
3% kalkulatsiooni piirkondlikul tasandil, 
mitte põllumajandusettevõtte tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 1751
Michel Dantin, Agnès Le Brun
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealused alad võivad hõlmata ka 
püsirohualasid ja karjamaid ning alasid, 
mis on olemuslikku keskkonnakasu 
pakkuvate põllukultuuride all, nagu lina, 
kanep, lutsern või valgurikkad kultuurid. 
Need maa-alad võivad aga hõlmata vaid 
poole lõikes 1 sätestatud minimaalsest 
protsendimäärast. 

Or. fr

Muudatusettepanek 1752
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ökoloogilise kasutuseesmärgiga alad 
võivad hõlmata ka püsirohualasid ja 
karjamaid ning alasid, mis on 
olemuslikku keskkonnakasu pakkuvate 
põllukultuuride all, nagu lina, kanep, 
lutsern või valgurikkad kultuurid. Need 
maa-alad võivad aga hõlmata vaid poole 
lõikes 1 sätestatud minimaalsest 
protsendimäärast.
Teatavaid ökoloogilise kasutuseesmärgiga 
maa-alasid arvestatakse selliselt, et nende 
ökoloogilise tähtsuse alusel võib arvesse 
võtta samaväärse maa-ala, mis on 
asjaomase elemendi poolt tegelikult 
hõlmatust suurem. Niisugune 
arvestamine sätestatakse käesoleva 
määruse lisas. 

Or. fr
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Muudatusettepanek 1753
Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad otsustada, et kõik 
määrusega (EL) nr [...] [horisontaalne 
ÜPP määrus] ja määruse (EL) nr [...] 
[horisontaalne ÜPP määrus] artikliga 29 
ette nähtud asjaomaste kohustuslike 
majandamisnõuetega (SMRs) ning hea 
põllumajandus- ja keskkonnaseisundi 
nõuetega (GAECs) kaitstud 
maastikuelemendid tuleb lugeda 
toetuskõlbliku ala hulka ning arvestada 
need ökoloogilise kasutuseesmärgiga 
alaks.

Or. en

Muudatusettepanek 1754
Elisabeth Jeggle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kooskõlas artikli 32 lõikega 1 ja 
artikli 25 lõikega 2 võib 
põllumajandusettevõtja kohalikelt 
ametivõimudelt tagasi rentida kõrge 
loodusliku väärtusega 
põllumajandusmaa, mis on 
maakorralduse või sarnase protsessi 
tulemusena läinud riigi omandusse, ja 
määratleda selle artikli 32 lõike 2 
tähenduses ökoloogilise kasutusõigusega 
maa-alana, kui see täidab artikli 31 lõike 
1 tingimusi.

Or. de
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Selgitus

Muudatusettepanek on tehtud täpsuse huvides. Piirkonnad, kus on riigi omanduses olevad 
ökoloogilise kasutusõigusega maa-alad, mis vastavad artiklis 32 sätestatud kriteeriumidele, 
peavad lubama rentida neid põllumajandusettevõtjatele haldamiseks ja hooldamiseks. 
Kõnealused maa-alad omistatakse põllumajandusettevõtjale ökoloogilise kasutuseesmärgiga 
maa-aladena vastavalt artiklile 32.

Muudatusettepanek 1755
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Ökoloogilise infrastruktuuriga maa-
alad hõlmavad ka erilisi kohalikke ja 
piirkondlikke põllumajandus- või 
maaharimistavasid, mis artiklite 29, 30 ja 
31 kohaselt toetavad üleminekut 
säästvatele põllumajandussüsteemidele ja 
aitavad tõhustada keskkonnajuhtimist.

Or. en

Muudatusettepanek 1756
Brian Simpson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kõnealuse meetme keskkonnakasu 
märkimisväärseks suurendamiseks tuleks 
põllumajandusettevõtjaid ärgitada võtma 
asjaomaseid kohustusi, mis on sätestatud 
määruse (EL) nr [   ] [maaelu arengu 
määrus] III jaotise I peatüki artiklis 29.
Kohustused tuleks kohaldada 
asjaomastele maa-aladele, et saada 
suurimat keskkonnakasu, ja need võivad 
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hõlmata selliseid tavasid nagu 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-
alade sidumine ökoloogiliste võrgustike 
loomiseks või õietolmu- ja nektaririkkad 
segakülvid tolmeldajate abistamiseks.

Or. en

Selgitus

Ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alade keskkonnasõbraliku eraldamise jätkuvaks 
edendamiseks tuleb põllumajanduse keskkonnatoetuse kavade kaudu stimuleerida positiivset 
juhtimist.

Muudatusettepanek 1757
Béla Glattfelder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kui enne 2011. aastat sõlmitud 
kehtiva maarendilepingu mõni säte ei 
ühildu käesoleva artikli lõikega 1, 
kohaldatakse kuni lepingu lõppemiseni 
kõnealuse lepingu sätet.

Or. en

Muudatusettepanek 1758
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Erandina lõikest 1 võivad 
liikmesriigid otsustada rakendada kuni 
3,5 protsendipunkti ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-aladest 
piirkondlikul tasandil, et saavutada 
piirnevad ökoloogilise kasutuseesmärgiga 
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maa-alad.
Liikmesriigid määravad maa-alad ja 
kohustused põllumajandusettevõtjatele või 
põllumajandusettevõtjate rühmadele, kes 
aitavad kaasa 3,5 protsendipunkti taseme 
saavutamisele. Määratud maa-alade ja 
kohustuste eesmärk on liidu keskkonna-
ja kliimaalase ning bioloogilist 
mitmekesisust käsitleva poliitika 
toetamine. Keskkonnale ja kliimale 
tuleneva kasu seisukohalt ulatuvad need 
kohustused kaugemale artikli 29 lõikes 1 
osutatud tavadest.
Ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-
alade rakendamisel piirkondlikul tasandil 
peavad liikmesriigid igal aastal 
põllumajandusettevõtjaid teavitama 
isiklike kohustuste tasemest, mis on 
seotud vähemalt 3,5 % ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-aladega. Isiklik 
tase arvestatakse piirkondlikult hallatava 
rakendatava maa-ala alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 1759
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Erandina lõikest 1 võib 
põllumajandusettevõtjate rühm, kes 
kasutab ühiselt täpselt määratletud maa-
ala, taotleda, et ühiselt kasutataval 
toetuskõlblikul maa-alal peetakse grupi 
tasandil kinni lõike 1 kohasest 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala 
protsendimäärast. Sellistel juhtudel 
määravad liikmesriigid igal aastal 
kindlaks objektiivsed kriteeriumid 
asjaomase maa-ala ning ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-ala 
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protsendimäära määratlemiseks, mis tuleb 
üksiku põllumajandustootja tasandil 
tagada.

Or. en

Selgitus

Seeläbi loodaks teatav paindlikkus ettevõtjate rühmadele, kes kasutavad oma maid ühiselt.

Muudatusettepanek 1760
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Erandina lõikest 1 võivad 
liikmesriigid otsustada, et antud lõikes 
osutatud ökoloogilise kasutuseesmärgiga 
maa-ala on kindlustatud 
põllumajandustootjate rühma poolt, kui 
nad tõendavad, et kasutavad kollektiivselt 
täpselt määratletud (kokkukuuluvat) maa-
ala. Sellistel juhtudel asub vähemalt 3,5 
% ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-
alast iga üksiku põllumajandusettevõtja 
toetuskõlblikul maa-alal. Ülejäänud 3,5 % 
võib asuda ükskõik millisel kollektiivselt 
kasutataval maa-alal. Antud võimaluse 
kasutamisel vastutavad 
põllumajandustootjad koos selle eest, et 
lõikes 1 osutatud ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-ala 
protsendimäära saavutamine oleks 
tagatud. 

Or. en

Selgitus

Seeläbi loodaks teatav paindlikkus ettevõtjate rühmadele, kes kasutavad oma maid ühiselt.
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Muudatusettepanek 1761
James Nicholson, Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Erandina lõikest 1 tagavad
põllumajanduse keskkonnatoetuse 
kavades osalevad põllumajandustootjad 
määruse (EL) nr [   ] [maaelu arengu 
määrus] raames, et 2 % nende 
toetuskõlblikust maast artikli 25 lõike 2 
tähenduses on ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-ala, näiteks kesa, 
veepüüde terrassid, maastikule 
iseloomulikud vormid, puhvervööndid ja 
artikli 25 lõike 2 punkti b alapunktis ii 
osutatud metsastatud alad, samuti 
toetuskõlblikud alad, mille suhtes 
kohaldatakse teatud põllumajanduse 
keskkonnameetmete raamistikus olevaid 
kohustusi vastavalt määruse (EL) nr [   ] 
[maaelu arengu määrus] artiklile 29 ja 
toetuskõlblikud alad, mis on osa aladest, 
mille suhtes kohaldatakse direktiivi 
92/43/EMÜ või direktiivi 2009/147/EÜ. 

Or. en

Selgitus

ÜPP keskkonnasäästlikkuse element peaks kuuluma II samba alla ega peaks olema 
otsetoetuste osa.

Muudatusettepanek 1762
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lõikes 1 osutatud protsendimäära on 
võimalik liikmesriigi või piirkondlikul 
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tasandil vähendada, kui kõnealune 
liikmesriik või piirkond on kehtestanud 
üldised keskkonnaalased õigusnormid, 
mis on ulatuslikumad, kui muudes 
liikmesriikides põllumajandustootjatele 
seatud kohustused.
Põllumajandustootjatel peaks olema 
lubatud kanda lõikes 1 osutatud kohustus 
täielikult või osaliselt üle teisele 
põllumajandustootjale maad üle andmata.
Erandina lõikest 1 võivad liikmesriigid 
otsustada rakendada kuni 5 
protsendipunkti ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-aladest 
piirkondlikul tasandil, et saavutada 
piirnevad ökoloogilise kasutuseesmärgiga 
maa-alad.
Liikmesriigid ja piirkonnad, kes ei ole 
kandnud lõikes 1 osutatud maa-alasid 
oma põldude identifitseerimise süsteemi, 
saavad lugeda need elemendid lõikes 1 
osutatud protsendimäära hulka neid 
põldude identifitseerimise süsteemi 
lisamata.

Or. en

Selgitus

Kõnealune muudatusettepanek on vajalik paindlikkuse suurendamiseks ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-alade rakendamisel. Kõnealune kohustus peaks olema 
põllumajandustootjate vahel kaubeldav, võimalik peaks olema kohustuse osaline rakendamine 
riiklikul või piirkondlikul tasandil ning võimalik peaks olema võtta arvesse üldiseid 
keskkonnaalaseid algatusi, mis on ulatuslikumad muudes liikmesriikides 
põllumajandustootjate suhtes kehtivatest kohustustest.

Muudatusettepanek 1763
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 32 – lõige 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Erandina lõikest 1 vähendatakse 
lõikes 1 osutatud minimaalset 
protsendimäära:
– 5 protsendile juhul, kui 
põllumajandustootjate rühmadest 
koosnevad ühisettevõtted loovad püsivad, 
üksteisega piirnevad ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-alad,
– 1,5 protsendile niisuguste liikmesriikide 
puhul, mille kogu maismaa pinnast on 
vähemalt 45 % kaetud metsaga, või
– 1,5 protsendile niisuguste liikmesriikide 
puhul, mille kasutatav põllumajandusmaa 
moodustab vähem kui 35 % kogu 
maismaa pinnast.

Or. en

Muudatusettepanek 1764
Juozas Imbrasas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Erandina lõikest 1 vähendatakse 
lõikes 1 osutatud minimaalset 
protsendimäära:
– 5 protsendile juhul, kui 
põllumajandustootjate rühmadest 
koosnevad ühisettevõtted loovad püsivad, 
üksteisega piirnevad ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-alad,
– 1,5 protsendile niisuguste liikmesriikide 
puhul, mille kogu maismaa pinnast on 
vähemalt 30 % kaetud metsaga, või
– 1,5 protsendile niisuguste liikmesriikide 
puhul, mille kasutatav põllumajandusmaa 
moodustab vähem kui 35 % kogu 
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maismaa pinnast.

Or. en

Muudatusettepanek 1765
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Erandina vähendatakse artiklis 29 
osutatud ökoloogilise kasutuseesmärgiga 
maa-alade minimaalset protsendimäära 2 
% võrra, kui põllumajandustootja loob 
roheliste infrastruktuuride võrgustiku, 
mis toimib tema maal rohelise koridorina.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga lisatakse põllumajandustootjatele stiimul teha koostööd oma 
keskkonnaalaste ja bioloogilise mitmekesisuse alaste standardite parandamiseks.

Muudatusettepanek 1766
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Erandina lõikest 1 vähendatakse 
lõikes 1 täpsustatud minimaalset 
protsendimäära 3 protsendile juhul, kui 
põllumajandustootjate rühmad loovad 
püsivad, üksteisega piirnevad ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-alad.

Or. pt
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Muudatusettepanek 1767
Milan Zver

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Erandina lõikest 1 vähendatakse 
selles lõikes osutatud minimaalset 
protsendimäära vähemalt 3,5 protsendile 
juhul, kui rohkem kui 50 % liikmesriigi 
maast on kaetud metsaga.

Or. sl

Selgitus

Ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alade nõutud protsendimäära puhul tuleks võtta 
arvesse üksikute liikmesriikide looduslikke vorme, eelkõige metsaga kaetud pindala osakaalu: 
metsa suurem osakaal peaks tähendama madalama protsendimäära nõuet. Mets on 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala kõrgeim vorm, eelkõige Sloveenias, mida 
iseloomustab metsa säästev majandamine. Metsade osakaal on objektiive, võrreldav ja 
kontrollitav kriteerium.

Muudatusettepanek 1768
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Erandina lõikest 1 vähendatakse 
selles esitatud minimaalset 
protsendimäära 5 protsendile juhul, kui 
põllumajandustootjate rühmadest 
koosnevad ühisettevõtted loovad püsivad, 
üksteisega piirnevad ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-alad, isegi kui 
kõnealused rühmad ei ole organiseerunud 
ametlikul alusel.

Or. ro
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Muudatusettepanek 1769
Riikka Manner, Sari Essayah, Nils Torvalds, Liisa Jaakonsaari, Hannu Takkula

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Erandina lõikest 1 hõlmab 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala 3 
% põllumajandustootja põllumaast 
liikmesriikides, kus kasutatav 
põllumajandusmaa moodustab vähem kui 
10 % liikmesriigi kogu maismaapindalast.

Or. en

Selgitus

Kasutatava põlumajandusmaa protsent kogu maismaapindalast on liikmesriikide vahel väga 
erinev. Mõnes liikmesriigis on maastikule iseloomulikud vormid põllumaal teistest 
liikmesriikidest vähem levinud ning tavaliselt on maastikul ülekaalus metsad, rabad ja sood, 
kusjuures maastik iseenesest aitab kaasa bioloogilise mitmekesisuse väärtustele.

Muudatusettepanek 1770
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lõiget 1 ei kohaldata 
põllumajandusmaa suhtes, mida 
kasutatakse puu- või köögiviljade 
kasvatamiseks, või põllumajanduslike 
majapidamiste suhtes, mille põllumaa 
hõlmab vähem kui 15 hektarit.

Or. en

Muudatusettepanek 1771
Diane Dodds
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Põllumajandustootjad rakendavad 
iga-aastast toitainete haldamiskava oma 
põllumajandusliku majapidamise 
niisuguste maade suhtes, mis on 
toetuskõlblikud artikli 25 lõike 2 
tähenduses. See koosneb 
põllumajandusettevõtte 
dokumenteerimislehest ja põllu 
dokumenteerimislehest, mis hõlmavad 
vähemalt järgmist:
– aruanne põllumajandusliku 
majapidamise kõigi toetuskõlblike alade 
pinnase analüüsi kohta, mis tehakse 
korrapäraselt vähemalt iga 3 kuni 5 aasta 
tagant ning vaadatakse läbi igal aastal, et 
määrata kindlaks fosfori, kaaliumi ja 
magneesiumi indeks ning pH-tase;
– täielikud üksikasjad kõikide 
põllumajanduslikus majapidamises 
kasutatavate väetiste, sealhulgas 
orgaanilise sõnniku kohta (ajakava, 
kasutamise ala, kogus, liik, ladustamine), 
tagamaks, et põllumajandustootja võtab 
enne väetise kasutamise määrade üle 
otsustamist arvesse kõiki muid 
toitaineallikaid;
– põllumajandustootjad teostavad ka 
korrapäraseid väetisekülvikute 
kalibreerimisi ja väljakülvikatseid ning 
sõnnikulaoturite kalibreerimisi.
2. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, 
et võtta vastu konkreetseid määratlusi ja 
eeskirju, mida kohaldatakse 
põllumajandusettevõtte ja põllu niisuguste 
dokumenteerimislehtede sisu suhtes, mida 
põllumajandustootjad täidavad oma 
toitainete kavandamise ja kasutamise 
dokumenteerimiseks ja optimeerimiseks.
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Or. en

Muudatusettepanek 1772
Ulrike Rodust

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-
aladeks võib liigitada maa-alad, mille 
kasutusalad on järgmised:
– liigirikas põllumaa ja rohumaa;
– laia reavahega (vähemalt 20 cm) 
teraviljad;
– vähemalt 10 meetri laiused kaldaäärsed 
maatükid, kus ei kasutata väetiseid ega 
taimekaitsevahendeid;
– hilise niitmise või hilise karjatamisega 
rohumaa.

Or. de

Muudatusettepanek 1773
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Käesolevas peatükis osutatud 
põllumajandusmaadel on lubatud 
kasvatada järgmisi põllukultuure:
a) mitmeaastased energiataimed ja 
b) valgurikkad taimed.

Or. de
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Muudatusettepanek 1774
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid võivad otsustada 
määratleda haruldased põllukultuurid, 
mida ohustab kadumine ja mis hõlmavad 
enda alla ökoloogilise kasutuseesmärgiga 
maa-alana vähem kui 1 protsendi 
liikmesriigi kogu põllupinnast.

Or. en

Muudatusettepanek 1775
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Teatavaid ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-alasid 
arvestatakse selliselt, et nende 
ökoloogilise tähtsuse alusel võib arvesse 
võtta samaväärse maa-ala, mis on 
asjaomase elemendi poolt tegelikult 
hõlmatust suurem. Niisugune 
arvestamine kehtestatakse IV a lisas.

Or. fr

Muudatusettepanek 1776
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-
aladeks loetakse: endised 
põllumajanduselemendid, näiteks 
rohumaa vööndid või veekaitsealad, 
sealhulgas üksteisega piirnevad 
põllumajanduselemendid, tootmisest 
kõrvalejäetud maa, hüvitusmaa, 
looduskaitsealad ja avalikud alad, mis on 
määratud olema keskkonna seisukohast 
olulised.

Or. de

Muudatusettepanek 1777
Elisabeth Jeggle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Erandina artiklist 1 võivad 
liikmesriigid otsustada artiklis 1 osutatud 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala 
tagamise üle põllumajandustootjate 
rühma poolt täpselt kindlaksmääratud 
alal, kuid nad suudavad tõendada, et nad 
kasutavad üksteisega piirneva maa täpselt 
kindlaksmääratud ala. Sellisel juhul asub 
vähemalt pool ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-alast (1,5% kogu 
määratletud maa-alast) iga 
põllumajandustootja toetuskõlblike 
hektarite alal. Ülejäänud 1,5 % võib 
asuda kus tahes selles täpselt määratletud 
toetuskõlblike hektarite alal, mida kasutab 
põllumajandustootjate rühm ühiselt. Selle 
võimaluse kasutamise korral vastutavad 
põllumajandustootjad ühiselt artikli 1 
kohaselt ökoloogilise kasutuseesmärgiga 
maa-ala nõutava protsendimäära 
tagamise eest nende 
põllumajandusettevõttes ja täpselt 
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määratletud alal.

Or. de

Muudatusettepanek 1778
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Põllumajandustootjad võivad 
alternatiivselt täita artikli 32 lõike 1 
kohaseid nõudeid, kui nad kasvatavad 
vähemalt 15 protsendil oma artikli 25 
lõikes 2 määratletud toetuskõlblikest 
hektaritest liblikõielisi taimi karjatamise 
eesmärgil, kui nad on kooskõlas artikli 4 
lõike 1 punktiga b a arenenud säästvate 
süsteemide kohta või artikli 4 lõike 1 
punktiga h a suure loodusväärtusega 
põllumajanduse kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 1779
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Erandina vähendatakse artiklis 29 
esitatud ökoloogilise kasutuseesmärgiga 
maa-alade minimaalset protsendimäära 1 
% võrra, kui põllumajandustootja 
paigaldab veekaitseinfrastruktuuri, mis 
takistab reostuse teket allikas.

Or. en
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Selgitus

Muudatusettepanekuga lisatakse põllumajandustootjatele stiimul teha koostööd oma 
keskkonnaalaste ja bioloogilise mitmekesisuse alaste standardite parandamiseks.

Muudatusettepanek 1780
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Erandina lõikest 1 vähendatakse 
minimaalset protsendimäära 5 protsendile 
põllumajandustootjate rühmadest 
koosnevate ühisettevõtete korral, mille on 
kiitnud heaks ametivõimud piirkondliku 
majandamiskava alusel. Vähemalt pool 
(2,5 %) kõnealusest eesmärgist tuleks 
teostada põllumajandusettevõtte tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 1781
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-
alad, näiteks kesa, veepüüde terrassid, 
maastikule iseloomulikud vormid, 
puhvervööndid ja metsastatud alad, on 
otsetoetuste andmiseks kõlblikud.

Or. ro

Muudatusettepanek 1782
Diane Dodds
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Põllumajandustootjad rakendavad 
oma põllumajanduslikus majapidamises 
põllumajandusettevõtte energiatõhususe 
kava. See koosneb vähemalt järgmistest 
elementidest:
– üksikasjalik ja korrapäraselt 
läbivaadatav arvepidamine 
põllumajandusettevõtte energiaga 
varustamise ja energia tarbimise üle ning 
meetmed, mille eesmärk on suurendada 
oma põllumajandusettevõtte 
energiatõhusust.
2. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, 
et võtta vastu konkreetsed määratlused ja 
kriteeriumid, mida kohaldatakse 
niisuguste põllumajandusettevõtte 
energiatõhususe kavade sisu suhtes, mida 
põllumajandustootjad rakendavad oma 
põllumajandusettevõttes energiatõhususe 
optimeerimiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 1783
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Erandina lõikest 1 vähendatakse 
minimaalset protsendimäära 2 protsendile 
juhul, kui põllumajandustootjate rühmad 
loovad püsivad, üksteisega piirnevad 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alad.

Or. fr
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Muudatusettepanek 1784
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 c. Erandina vähendatakse artiklis 29 
esitatud ökoloogilise kasutuseesmärgiga 
maa-alade minimaalset protsendimäära 1 
% võrra, kui põllumajandustootja võtab 
erimeetmeid, millega luuakse 
tolmendavate putukate jaoks korjeala.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga lisatakse põllumajandustootjatele stiimul teha koostööd oma 
keskkonnaalaste ja bioloogilise mitmekesisuse alaste standardite parandamiseks.

Muudatusettepanek 1785
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 c. Põllumajandustootjad, kes otsustavad 
täita osa kohustusest omada ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-ala 
põllumajandustootjate rühmas osalemise 
kaudu vastavalt riiklikule või 
piirkondlikule majandamiskavale, ei saa 
lahkuda põllumajandustootjate rühmast 
ega saa täita eespool mainitud kohustust 
asjaomasel aastal muul viisil. Iga 
põllumajandustootja on vastutav ka 
kõikide teiste põllumajandustootjate 
rühma kuuluvate põllumajandustootjate 
nõuetele vastavuse eest. Artikli 29 lõikes 1 
osutatud makstavat toetust vähendatakse 



PE494.487v01-00 116/171 AM\909521ET.doc

ET

kõikide osalejate puhul, kui 
põllumajandustootjate rühm ei täida või 
täidab puudulikult kohustust, mis on 
seotud ökoloogilise kasutuseesmärgiga 
maa-ala säilitamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 1786
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 c. Põllumajandustootjad rakendavad 
oma põllumajanduslikus majapidamises 
kogu põllumajandusettevõtet hõlmavat 
mullaharimiskava, milles on kindlaks 
määratud alad, mida ohustavad 
mullaerosioon, märkimisväärsed 
orgaanilise aine kaod 
põllumajandustavade tagajärjel ning 
pinnase tihenemine. 
Põllumajandustootjad peavad võtma 
asjakohaseid meetmeid kõnealuste riskide 
maandamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 1787
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 d. Komisjonile antakse artikli 55 
kohaselt õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, et võtta vastu konkreetseid 
määratlusi ja kriteeriume, mida 
kohaldatakse mullaharimiskavade sisu 
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suhtes, et tagada tulemuslik pinnase 
kasutamine.

Or. en

Muudatusettepanek 1788
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 d. Erandina vähendatakse artiklis 29 
esitatud minimaalset protsendimäära 1 % 
võrra, kui põllumajandustootja on saanud 
koolitust ja rakendanud meetmeid, mille 
eesmärk on suurendada bioloogilist 
mitmekesisust või parandada veevarude 
majandamist.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga lisatakse põllumajandustootjatele stiimul teha koostööd oma 
keskkonnaalaste ja bioloogilise mitmekesisuse alaste standardite parandamiseks.

Muudatusettepanek 1789
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, 
et täiendavalt määratleda lõikes 1 
osutatud ökoloogilise kasutuseesmärgiga 
maa-alade liigid ning lisada ja määratleda 
muid ökoloogilise kasutuseesmärgiga 
maa-alade liike, mida võib võtta arvesse 
kõnealuses lõikes osutatud 

välja jäetud
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protsendimäära järgimiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 1790
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, et 
täiendavalt määratleda lõikes 1 osutatud 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alade 
liigid ning lisada ja määratleda muid 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-
alade liike, mida võib võtta arvesse 
kõnealuses lõikes osutatud
protsendimäära järgimiseks.

2. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, et 
täiendavalt määratleda käesoleva artikli
lõikes 1 osutatud ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-alade liigid ning
koostada loetelu põllukultuuridest, mis 
pakuvad olemuslikku keskkonnakasu, 
millele on osutatud lõike 1 kolmandas 
lõigus.

Or. fr

Muudatusettepanek 1791
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, et 
täiendavalt määratleda lõikes 1 osutatud 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alade 
liigid ning lisada ja määratleda muid 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-
alade liike, mida võib võtta arvesse 
kõnealuses lõikes osutatud
protsendimäära järgimiseks.

2. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, et 
täiendavalt määratleda käesoleva artikli
lõike 1 teises lõigus osutatud ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-alade liigid ning 
määratleda loetelu põllukultuuridest, mis 
pakuvad olemuslikku keskkonnakasu, 
millele on osutatud lõike 1 kolmandas 
lõigus.

Or. fr
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Muudatusettepanek 1792
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, et 
täiendavalt määratleda lõikes 1 osutatud 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alade 
liigid ning lisada ja määratleda muid 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alade 
liike, mida võib võtta arvesse kõnealuses 
lõikes osutatud protsendimäära 
järgimiseks.

2. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, et 
täiendavalt määratleda käesoleva artikli
lõikes 1 osutatud ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-alade liigid ning 
lisada ja määratleda muid ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-alade liike, mida 
võib võtta arvesse kõnealuses lõikes 
osutatud protsendimäära järgimiseks, ning 
kehtestada eeskirju, mis käsitlevad 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala 
säilitamist, eelkõige selle tagamiseks, et 
võetakse meetmeid vastavalt käesoleva 
artikli lõikele 1 ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-ala 
protsendimäära säilitamiseks, sealhulgas 
järgitavaid individuaalkohustusi, kui 
esitatud protsendimäär väheneb.

Or. en

Muudatusettepanek 1793
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, et
täiendavalt määratleda lõikes 1 osutatud 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alade 
liigid ning lisada ja määratleda muid
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alade 

2. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu käesoleva artikli lõigetes 
1 ja 1 a osutatud delegeeritud õigusakte, et
kehtestada täiendavad kriteeriumid 
käesoleva artikli lõikes 1 osutatud maa-
alade liikidele kvalifitseerumaks
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liike, mida võib võtta arvesse kõnealuses 
lõikes osutatud protsendimäära 
järgimiseks.

ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-
aladena ning lisada ka muid maa-alade 
liike nendele, millele on osutatud 
käesoleva artikli lõikes 1, mida võib võtta 
arvesse kõnealuses lõikes osutatud 
protsendimäära järgimiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 1794
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, et 
täiendavalt määratleda lõikes 1 osutatud 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-
alade liigid ning lisada ja määratleda muid 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-
alade liike, mida võib võtta arvesse 
kõnealuses lõikes osutatud protsendimäära 
järgimiseks.

2. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, et 
täiendavalt määratleda käesoleva artikli
lõikes 1 osutatud ökoloogilise
infrastruktuuri liigid ning lisada ja 
määratleda muid ökoloogilise
infrastruktuuri liike, mida võib võtta 
arvesse kõnealuses lõikes osutatud 
protsendimäära järgimiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 1795
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, et 
täiendavalt määratleda lõikes 1 osutatud 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alade 
liigid ning lisada ja määratleda muid 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alade 

2. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, et 
täiendavalt määratleda käesoleva artikli
lõigetes 1 ja 2 osutatud ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-alade liigid ning 
lisada ja määratleda muid ökoloogilise 
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liike, mida võib võtta arvesse kõnealuses 
lõikes osutatud protsendimäära 
järgimiseks.

kasutuseesmärgiga maa-alade liike, mida 
võib võtta arvesse kõnealustes lõigetes
osutatud protsendimäära järgimiseks.

Or. de

Muudatusettepanek 1796
George Lyon, Marit Paulsen, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, et 
täiendavalt määratleda lõikes 1 osutatud 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alade 
liigid ning lisada ja määratleda muid 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alade 
liike, mida võib võtta arvesse kõnealuses 
lõikes osutatud protsendimäära 
järgimiseks.

2. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, et 
täiendavalt määratleda käesoleva artikli
lõikes 1 osutatud ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-alade liigid ja 
suurus ning lisada ja määratleda muid 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alade 
liike, mida võib võtta arvesse kõnealuses 
lõikes osutatud protsendimäära 
järgimiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 1797
James Nicholson, Robert Sturdy, Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, et 
täiendavalt määratleda lõikes 1 osutatud 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alade 
liigid ning lisada ja määratleda muid 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alade 
liike, mida võib võtta arvesse kõnealuses 
lõikes osutatud protsendimäära 
järgimiseks.

2. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, et 
täiendavalt määratleda käesoleva artikli
lõikes 1 osutatud ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-alade liigid ja 
nende ekvivalentväärtused ning lisada ja 
määratleda muid ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-alade liike, mida 
võib võtta arvesse kõnealuses lõikes 
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osutatud protsendimäära järgimiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 1798
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, et 
täiendavalt määratleda lõikes 1 osutatud 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alade 
liigid ning lisada ja määratleda muid 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alade 
liike, mida võib võtta arvesse kõnealuses 
lõikes osutatud protsendimäära 
järgimiseks.

2. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, et 
täiendavalt määratleda käesoleva artikli
lõikes 1 osutatud ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-alade liigid ja 
nende ekvivalentväärtused ning lisada ja 
määratleda muid ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-alade liike, mida 
võib võtta arvesse kõnealuses lõikes 
osutatud protsendimäära järgimiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 1799
Ivari Padar

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, 
et täiendavalt määratleda lõikes 1 osutatud 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alade 
liigid ning lisada ja määratleda muid 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alade 
liike, mida võib võtta arvesse kõnealuses 
lõikes osutatud protsendimäära 
järgimiseks.

2. Komisjonile antakse artikli 56 kohaselt 
õigus võtta vastu rakendusakte, et 
täiendavalt määratleda käesoleva artikli
lõikes 1 osutatud ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-alade liigid ning 
lisada ja määratleda muid ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-alade liike, mida 
võib võtta arvesse kõnealuses lõikes 
osutatud protsendimäära järgimiseks.

Or. en
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Muudatusettepanek 1800
Brian Simpson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, et 
täiendavalt määratleda lõikes 1 osutatud 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alade 
liigid ning lisada ja määratleda muid 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alade 
liike, mida võib võtta arvesse kõnealuses 
lõikes osutatud protsendimäära 
järgimiseks.

2. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, et 
täiendavalt määratleda käesoleva artikli
lõikes 1 osutatud ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-alade liigid ja
majandamise liigid, mis võivad olla 
lubatud, ning lisada ja määratleda muid 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alade 
liike, mida võib võtta arvesse kõnealuses 
lõikes osutatud protsendimäära 
järgimiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 1801
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Komisjon kiidab rakendusaktidega 
heaks lõikes 1 a osutatud otsuse. 
Kohustused, mis on seatud määratud 
maa-aladele ja maa-alale, mida 
majandatakse kooskõlas lõikes 1 a 
osutatud kohustustega, kiidetakse heaks 
komisjoni poolt. Heakskiitmine sisaldab 
teavet keskkonna- ja kliimamõju kohta, 
mis on ulatuslikum artikli 29 lõikes 1 
osutatud tavadest kliimale ja keskkonnale 
tuleneva kasu seisukohalt. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu vastavalt 
artikli 56 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusele.
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Or. en

Muudatusettepanek 1802
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 32 a
Põllumajandusettevõtte toitainete 

haldamiskava
1. Põllumajandustootjad rakendavad iga-
aastast toitainete haldamiskava oma 
põllumajandusliku majapidamise artikli 
25 lõikes 2 määratletud maade suhtes 
eesmärgiga optimeerida orgaanilise 
sõnniku ja kunstväetiste kasutamist.
Põllumajandustootjad peavad 
dokumenteerimislehti, milles esitatakse 
üksikasjalikult põllumajandusettevõttes 
kasutatud väetised koos pinnase analüüsi 
aruandega.
Kavas seatakse selged eesmärgid 
toitainete optimaalse kasutamise kohta 
põllumajanduslikus majapidamises.
2. Komisjonile antakse õigus võtta 
kooskõlas artikliga 55 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega kehtestatakse eeskirjad 
kõnealuse meetme kohaldamise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 1803
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Kent 
Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 a (uus)



AM\909521ET.doc 125/171 PE494.487v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 32 a
Toitainete haldamiskava

1. Põllumajandustootjad koostavad igal 
aastal toitainete haldamiskava oma 
põllumajandusliku majapidamise 
niisuguste maade suhtes, mis on 
toetuskõlblikud artikli 25 lõike 2 
tähenduses. See koosneb 
põllumajandusettevõtte 
dokumenteerimislehest ja põllu 
dokumenteerimislehest, mis hõlmavad 
vähemalt järgmist:

– ajakohastatud aruanne 
põllumajandusliku majapidamise kõigi 
toetuskõlblike alade pinnase analüüsi 
kohta,
– kogu niisuguse orgaanilise sõnniku 
toitainete analüüs, mida on kavas 
kasutada põllumajanduslikus 
majapidamises aasta jooksul, ja selle 
kvantifitseerimine,
– optimeerimiskava, milles esitatakse 
väetiste kavandatud kasutamine ja nende 
täpne kasutus,
– väetisekülvikute ja -laoturite 
kalibreerimine ja väljakülvikatsed, et 
tagada täpne kasutamine.
Toitainete haldamiskava koostamisel 
võetakse aluseks eespool mainitud 
analüüs ning tasakaal põllukultuuri 
vajaduse ning põllukultuuride väetamise 
(pinnasest kättesaadavad toitained ja 
väetamine kui selline) vahel ning see 
sisaldab eesmärke toitainete ja väetiste 
kasutamise optimeerimiseks ning 
lämmastiku leostumise ja äravoolu 
vähendamiseks.
2. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, 
et täpsemalt määratleda tingimusi ja 
eeskirju, mida kohaldatakse 
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põllumajandusettevõtte ja põllu niisuguste 
dokumenteerimislehtede sisu suhtes, mida 
põllumajandustootjad täidavad oma 
toitainete kasutamise ja kavandamise 
dokumenteerimiseks ja optimeerimiseks.

Or. en

Selgitus

Kõnealuse meetmega tagatakse tõhusus süsinikdioksiidi heitkoguste ja toitainete seisukohast 
ning vähendatakse lämmastiku leostumist ja äravoolu ka väljaspool nitraaditundlikke 
vööndeid. See peaks pakkuma põllumajandustootjale majanduskasu ning parandama 
põllumajandusettevõtete keskkonnahoidlikkust.

Muudatusettepanek 1804
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 32 a
Toitainete haldamiskava

1. Põllumajandustootjad rakendavad iga-
aastast toitainete haldamiskava oma 
põllumajandusliku majapidamise 
niisuguste maade suhtes, mis on 
toetuskõlblikud artikli 25 lõike 2 
tähenduses. See koosneb 
põllumajandusettevõtte 
dokumenteerimislehest ja põllu 
dokumenteerimislehest, mis hõlmavad 
vähemalt järgmist:
– aruanne põllumajandusliku 
majapidamise kõigi toetuskõlblike alade 
pinnase analüüsi kohta, mis tehakse 
korrapäraselt vähemalt iga 3 kuni 5 aasta 
tagant ning vaadatakse läbi igal aastal, et 
määrata kindlaks fosfori, kaaliumi ja 
magneesiumi indeks ning pH-tase;
– täielikud üksikasjad kõikide 
põllumajanduslikus majapidamises 
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kasutatavate väetiste, sealhulgas 
orgaanilise sõnniku kohta (ajakava, 
kasutamise ala, kogus, liik, ladustamine), 
tagamaks, et põllumajandustootja võtab 
enne väetise kasutamise määrade üle 
otsustamist arvesse kõiki muid 
toitaineallikaid;
• põllumajandustootjad teostavad ka 
korrapäraseid väetisekülvikute 
kalibreerimisi ja väljakülvikatseid ning 
sõnnikulaoturite kalibreerimisi.
2. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, 
et võtta vastu konkreetseid määratlusi ja 
eeskirju, mida kohaldatakse 
põllumajandusettevõtte ja põllu niisuguste 
dokumenteerimislehtede sisu suhtes, mida 
põllumajandustootjad täidavad oma 
toitainete kavandamise ja kasutamise 
dokumenteerimiseks ja optimeerimiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 1805
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 32 a
Puitkultuuride korral hõlmab ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-alade 
protsendimäär haritavat maa-ala, mis 
loovutatakse kultuuridele, mis pakuvad 
positiivseid iga-aastaseid CO2 sidumise 
tasemeid ning mis minimeerivad 
veekasutust (tilkkastmise kaudu 
niisutatavad maa-alad), piiravad 
mullaerosiooni ja takistavad kõrbestumist. 

Or. es
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Muudatusettepanek 1806
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 32 a
Veemajanduskava

Põllumajandustootjad rakendavad oma 
põllumajanduslikus majapidamises 
põllumajandusettevõtte veetõhususkava. 
See koosneb järgmisest:
– vee kinnipidamise meetmeteks sobivate
maa-alade kindlaksmääramine;
– põua leevendamise meetmeteks sobivate 
maa-alade kindlaksmääramine;
– veekasutuse täpne ja korrapärane 
mõõtmine ning sellealane arvepidamine.

Or. en

Muudatusettepanek 1807
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 32 a
Ressursitõhususe parandamise kava

1. Põllumajandustootjad rakendavad 
ressursitõhususe tegevuskava oma 
põllumajandusliku majapidamise 
niisuguste maade suhtes, mis on 
toetuskõlblikud artikli 25 lõike 2 
tähenduses, ning see sisaldab näiteks 
järgmist: a) põllumajandusettevõtte 
toitainete haldamiskava, mis võib hõlmata 
vahekultuuride või lämmastikku siduvate 
kultuuride kasutamist, lämmastikväetiste 
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kontrollitud kasutamist, loomasõnniku 
optimeeritud kasutamise või sõnnikust 
saadavate toitainete taaskasutamise kava, 
b) osalemine antibiootikumide 
vähendamise programmis, c) osalemine 
keemiliste taimekaitsevahendite 
vähendamise programmis, d) 
energiatõhususe kava, sealhulgas kütuste 
(fossiilkütuste) kasutamise vähendamise 
ja/või taastuvenergia tootmise meetmed.
2. Komisjonile antakse õigus võtta 
kooskõlas artikliga 55 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega kehtestatakse eeskirjad 
kõnealuse meetme kohaldamise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 1808
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 32 a
Keskkonnasäästlikkuse toetuse 

üldeeskirjad – maata 
karjakasvatusettevõtted

Põllumajandustootjad, kes kasvatavad 
veiseid ja/või lambaid maad omamata, 
tagavad, et vähemalt 50 % nende söödast 
on pärit põllumajanduslikest 
majapidamistest, mis asuvad nende 
loomakasvatuslike rajatiste lähedal, ning 
nad tagavad ka selle, et neil on 
haldamiskava sõnniku ja läga 
töötlemiseks alal, mis vastab kasvatatavate 
loomade liigile ja arvule.

Or. es

Selgitus

Lisada tuleb meede, mis on suunatud karjakasvatusettevõtetele, kellel puudub tegelik 
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maabaas.

Muudatusettepanek 1809
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 32 b
Põllumajandusettevõtte energiatõhususe 

kava
1. Põllumajandustootjad viivad igal aastal 
läbi sõltumatu auditi oma 
põllumajandusliku majapidamise kogu 
energia- ja kütustekasutuse kohta ning 
koostavad põllumajandusettevõtte 
energiatõhususe kava, et optimeerida 
põllumajandusliku majapidamise kogu 
energia ja kõikide kütuste tõhusat 
kasutamist. Kava koosneb 
põllumajandusettevõtte 
dokumenteerimislehest, mis sisaldab 
energia- ja kütusetarbimise vähendamise 
eesmärke ning hõlmab vähemalt järgmisi 
elemente:
– üksikasjalik ja ajakohastatud 
arvepidamine põllumajandusettevõtte 
energiaga varustamise üle ning 
– kütusekulu
– põllumajandusliku majapidamise kõigi 
olemasolevate ja uute hoonete, seadmete 
ja masinate energiatõhususe 
optimeerimise ning isoleerimise kava, 
sealhulgas arukad arvestid ja 
termostaadid elektri, gaasi ja sooja vee 
tarbimise kontrollimiseks, samuti muud 
energiatõhusad seadmed, näiteks madala 
energiavajadusega valgustus- ja 
jahutussüsteemid ning automaatsed 
valgustuse juhtsüsteemid.
2. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, 
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et täpsemalt määratleda tingimusi ja 
eeskirju, mida kohaldatakse 
põllumajandusettevõtte energiatõhususe 
niisuguse kava sisu suhtes, mida 
põllumajandustootjad rakendavad oma 
energiatarbimise optimeerimiseks ja 
fossiilkütuste kasutamise 
minimeerimiseks.

Or. en

Selgitus

Kõnealuse meetmega tagatakse tõhusus süsinikdioksiidi heitkoguste seisukohast ja 
energiatõhusus ning leevendatakse kliimamuutusi, kuna jõupingutused hõlmavad rohkem 
põllumajandusettevõtteid kui konkreetsete põllumajanduse keskkonnameetmete puhul. See 
peaks pakkuma põllumajandustootjale majanduskasu ning parandama 
põllumajandusettevõtete keskkonnahoidlikkust.

Muudatusettepanek 1810
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 32 b
Põllumajandusettevõtte energiatõhususe 

kava
1. Põllumajandustootjad rakendavad oma 
põllumajanduslikus majapidamises 
põllumajandusettevõtte energiatõhususe 
kava. See koosneb vähemalt järgmistest 
elementidest:
– üksikasjalik ja korrapäraselt 
läbivaadatav arvepidamine 
põllumajandusettevõtte energiaga 
varustamise üle ning 
– tarbimine ja meetmed oma 
põllumajandusettevõtte energiatõhususe 
suurendamiseks.
2. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, 
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et võtta vastu konkreetsed määratlused ja 
kriteeriumid, mida kohaldatakse 
niisuguste põllumajandusettevõtte 
energiatõhususe kavade sisu suhtes, mida 
põllumajandustootjad rakendavad oma 
põllumajandusettevõttes energiatõhususe 
optimeerimiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 1811
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 32 b
Bioloogilise mitmekesisuse tegevuskava

1. Põllumajandustootjad rakendavad 
bioloogilise mitmekesisuse tegevuskava 
oma põllumajandusliku majapidamise 
niisuguste maade suhtes, mis on 
toetuskõlblikud artikli 25 lõike 2 
tähenduses. Kavas esitatakse 
põllumajanduslikus majapidamises 
kasvatatavad liigid ja arvukuselt 
kahanevad liigid koos sihipäraste 
elupaiku käsitlevate sätetega kõnealuste 
arvukuselt vähenevate liikide jaoks.
2. Komisjonile antakse õigus võtta 
kooskõlas artikliga 55 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega kehtestatakse eeskirjad 
kõnealuse meetme kohaldamise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 1812
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 32 b
Talvine pinnakate

1. Põllumajandustootjad, kellel on 
rohkem kui 20 hektarit põllumaad, mis on 
toetuskõlblik artikli 25 lõike 2 kohaselt, 
tagavad talvel ajutise katte vastavalt 
järgmistele tingimustele:
– põllumajandustootja peab olema 
võimeline määrama kindlaks kaardi 
numbri, mullaharimise meetodi ja 
külvatud haljasala.
Käesoleva artikli eesmärkide 
saavutamiseks võib arvesse võtta eluta 
multši ja/või jääkidega katmist.
2. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, 
millega kehtestatakse eeskirjad käesolevas 
artiklis sätestatud nõuete kohaldamise 
kohta ja ajutise katte kohaldamise 
ajavahemiku kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 1813
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 32 c
Mullaharimiskavad

1. Põllumajandustootjad rakendavad oma 
põllumajanduslikus majapidamises kogu 
põllumajandusettevõtet hõlmavat 
mullaharimiskava, milles on kindlaks 
määratud alad, mida ohustavad 
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mullaerosioon, märkimisväärsed 
orgaanilise aine kaod 
põllumajandustavade tagajärjel ning 
pinnase tihenemine. 
Põllumajandustootjad peavad võtma 
asjakohaseid meetmeid kõnealuste riskide 
maandamiseks.
2. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, 
et võtta vastu konkreetseid määratlusi ja 
kriteeriume, mida kohaldatakse 
mullaharimiskavade sisu suhtes, et tagada 
tulemuslik pinnase kasutamine.

Or. en

Muudatusettepanek 1814
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Kent 
Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 32 c
Talvine pinnakate

1. Põllumajandustootjad tagavad, et 
nende artikli 25 lõikes 2 määratletud 
toetuskõlblikud hektarid, mis jääksid 
muidu talvel katteta, kaetakse ajutise 
taimkattega järgmiste tingimuste 
kohaselt:
– pinnakate võib hõlmata rohtu, 
looduslikku taimkatet, väikeseid teravilju 
ja vahekultuure, liblik- ja ristõielisi taimi, 
ristikut ja kõrrepõldu,
– katteta jäetud maastikuhoolduse 
elemendid ja maastikuelemendid on 
pinnakatte meetmega hõlmatud sel 
määral, kui need on kooskõlas 
eesmärkidega, mille poole püüeldakse 
määruse (EL) nr [...] [maaelu arengu 
määrus] artikli 29 kohaselt võetavate 
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põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimameetmete raames,
– pind kaetakse liikmesriigi poolt vastavalt 
mullatüübile ja ilmastikutingimustele 
kindlaks määratud ajavahemikuks ning 
pinnakate lõhutakse liikmesriigi poolt 
kindlaks määratud asjakohasel ajal, et 
tagada võimalikult suur kasu keskkonnale 
ja kliimale vastavalt teisele lõigule.
Pinnakatte nõudeid ei kohaldata 
köögiviljaaedade, puukoolide ja 
metsamaa suhtes.
2. Käesolevat artiklit kohaldavad 
liikmesriigid määravad kindlaks 
pinnakatte loomise ja lõhkumise 
kuupäevad mullatüüpi ja 
ilmastikutingimusi arvesse võttes. Nad 
teavitavad komisjoni kohaldatavatest 
kuupäevadest õigeaegselt.
3. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, 
et täpsemalt määratleda tingimusi ja 
eeskirju, mida kohaldatakse lõikes 1 
sätestatud pinnakatte nõuete suhtes, 
sealhulgas erieeskirjad, mida 
kohaldatakse hilja koristatavate 
põllukultuuride suhtes.

Or. en

Selgitus

See meede on eriti kasulik pinnase toitainetele ja süsiniku sidumisele mullas. On vajalik, et 
liikmesriigid määratlevad oma konkreetsete asjaolude kohaselt, milline on parim aeg katte 
loomiseks ja lõhkumiseks.

Muudatusettepanek 1815
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 c (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 32 c
Veemajanduse parandamise kava

1. Põllumajandustootjad võtavad 
meetmeid veeressursside säästmiseks, 
näiteks vihmavee kogumise ja 
kinnihoidmise ning vähem vett tarbiva 
niisutustehnika või täppispõllumajanduse 
abil. Põllumajandustootjad peavad 
mõõtma oma põllumajandusettevõtte 
veekasutust ja tõendama oma veetõhususe 
märkimisväärset paranemist.
2. Komisjonile antakse õigus võtta 
kooskõlas artikliga 55 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega kehtestatakse eeskirjad 
kõnealuse meetme kohaldamise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 1816
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 32 c
Minimeeritud harimine või harimata 

jätmine ja otsekülv
1. Põllumajandustootjad jätavad 20 % 
oma artikli 25 lõikes 2 määratletud 
toetuskõlblikest hektaritest minimeeritud 
harimise või vähese häirimisega harimata 
jäetud ja otsekülvi aladeks. 
Põllumajandustootja peab pidama 
üksikasjalikku arvestust, mis hõlmab 
külvatud põllukultuure, maa kaardi 
numbrit ja kasutatud 
inkorporeerimismeetodit.
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2. Komisjonile antakse õigus võtta 
kooskõlas artikliga 55 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega kehtestatakse eeskirjad 
kõnealuse meetme kohaldamise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 1817
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Esther de 
Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 32 d
Bioloogilise mitmekesisuse tegevuskava

1. Põllumajandustootjad rakendavad 
bioloogilise mitmekesisuse tegevuskava 
oma põllumajandusliku majapidamise 
niisuguste maade suhtes, mis on 
toetuskõlblikud artikli 25 lõike 2 
tähenduses. Kavas esitatakse 
põllumajanduslikus majapidamises 
kasvatatavad liigid ja arvukuselt 
kahanevad liigid koos sihipärase elupaiku 
käsitleva sättega kõnealuste arvukuselt 
vähenevate liikide jaoks.
2. Komisjonile antakse õigus võtta 
kooskõlas artikliga 55 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega kehtestatakse eeskirjad 
kõnealuse meetme kohaldamise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 1818
Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 d (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 32 d
Järelevalve ja aruandlus

1. Põllumajandustootjad, kes otsustavad 
rakendada ühte või enamat artiklites [32 a 
uus – 32 c uus] kehtestatud 
keskkonnasäästlikkuse alast meedet, 
peavad teostama järelevalvet olukorra 
paranemise üle 2014. aasta 
võrdlusalusega võrreldes.
2. Liikmesriigid, kes otsustavad 
rakendada ühte või enamat artiklites [32 a 
uus – 32 c uus] kehtestatud 
keskkonnasäästlikkuse alast meedet, 
peavad teostama järelevalvet olukorra 
paranemise üle 2014. aasta 
võrdlusalusega võrreldes ning andma 
komisjonile iga kahe aasta tagant aru 
keskkonnasäästlikkuse alase meetme 
rakendamise ja tulemuste kohta oma 
liikmesriigis.
3. Komisjon esitab iga kahe aasta tagant 
liikmesriikide aruannete ja oma enda 
järelduste alusel liikmesriikides 
keskkonnasäästlikkuse alaste meetmete 
rakendamise ja tulemuste analüüsi.

Or. en

Muudatusettepanek 1819
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 32 e
Veemajandus

1. Liikmesriikides, kus niisutus on 
põllumajandusliku tootmise jaoks väga 
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oluline, võtavad põllumajandustootjad 
meetmeid veeressursside säästmiseks.
See eeldab põllumajandusettevõttes 
niisutuseks kasutatava vee mõõtmist ning 
vee säästmise kavade vastuvõtmist ja 
veetõhususkavade kasutuselevõttu, 
hõlmates vajaduse korral vihmavee 
kogumist ja kinnihoidmist.
2. Komisjonile antakse õigus võtta 
kooskõlas artikliga 55 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega kehtestatakse eeskirjad 
kõnealuse meetme kohaldamise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 1820
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 33 välja jäetud
Finantssätted

1. Käesolevas peatükis osutatud toetuse 
rahastamiseks kasutavad liikmesriigid 
30 % II lisas sätestatud iga-aastasest 
riiklikust ülemmäärast.
2. Liikmesriigid annavad käesolevas 
peatükis osutatud toetust riiklikul tasandil 
või artikli 20 kohaldamisel piirkondlikul 
tasandil. Piirkondlikul tasandil 
kohaldamise korral kasutavad 
liikmesriigid igas piirkonnas artikli 3 
kohaselt kehtestatud ülemmäära osa. Iga 
piirkonna jaoks kõnealuse osa 
arvutamiseks jagatakse artikli 20 lõike 2 
kohaselt kehtestatud vastav piirkondlik 
ülemmäär artikli 19 lõike 1 kohaselt 
kindlaksmääratud ülemmääraga.
3. Komisjon kehtestab rakendusaktidega 
igal aastal käesolevas peatükis osutatud 
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toetuse vastava ülemmäära. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu vastavalt 
artikli 56 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusele.

Or. en

Selgitus

Keskkonnasäästlikkuse element peaks kuuluma ÜPP II samba alla ning see ei peaks olema 
otsetoetuste osa.

Muudatusettepanek 1821
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 33 välja jäetud
Finantssätted

1. Käesolevas peatükis osutatud toetuse 
rahastamiseks kasutavad liikmesriigid 
30 % II lisas sätestatud iga-aastasest 
riiklikust ülemmäärast.
2. Liikmesriigid annavad käesolevas 
peatükis osutatud toetust riiklikul tasandil 
või artikli 20 kohaldamisel piirkondlikul 
tasandil. Piirkondlikul tasandil 
kohaldamise korral kasutavad 
liikmesriigid igas piirkonnas artikli 3 
kohaselt kehtestatud ülemmäära osa. Iga 
piirkonna jaoks kõnealuse osa 
arvutamiseks jagatakse artikli 20 lõike 2 
kohaselt kehtestatud vastav piirkondlik 
ülemmäär artikli 19 lõike 1 kohaselt 
kindlaksmääratud ülemmääraga.
3. Komisjon kehtestab rakendusaktidega 
igal aastal käesolevas peatükis osutatud 
toetuse vastava ülemmäära. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu vastavalt 
artikli 56 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusele.
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Or. de

Selgitus

Keskkonnakasu saavutamiseks on vaja diferentseeritud lähenemist piirkondade ja meetmete 
lõikes, mitte ühetaolist põldude maaharimisest väljajätmist. Sellele vastavalt peaksid 
põllumajanduse keskkonnameetmed keskenduma II sambale. Kõnealuse artikliga vähendataks 
märkimisväärselt põllumajandusettevõtete konkurentsivõimet ja olulist panust, mida nad 
võivad anda ülemaailmse toidupuuduse vastu võitlemisse; piirkondades, kus veisekarjad 
kahanevad, puuduvad rohumaade alternatiivsed kasutusviisid.

Muudatusettepanek 1822
Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 33 välja jäetud
Finantssätted

1. Käesolevas peatükis osutatud toetuse 
rahastamiseks kasutavad liikmesriigid 
30 % II lisas sätestatud iga-aastasest 
riiklikust ülemmäärast.
2. Liikmesriigid annavad käesolevas 
peatükis osutatud toetust riiklikul tasandil 
või artikli 20 kohaldamisel piirkondlikul 
tasandil. Piirkondlikul tasandil 
kohaldamise korral kasutavad 
liikmesriigid igas piirkonnas artikli 3 
kohaselt kehtestatud ülemmäära osa. Iga 
piirkonna jaoks kõnealuse osa 
arvutamiseks jagatakse artikli 20 lõike 2 
kohaselt kehtestatud vastav piirkondlik 
ülemmäär artikli 19 lõike 1 kohaselt 
kindlaksmääratud ülemmääraga.
3. Komisjon kehtestab rakendusaktidega 
igal aastal käesolevas peatükis osutatud 
toetuse vastava ülemmäära. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu vastavalt 
artikli 56 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusele.
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Or. en

Selgitus

Keskkonnasäästlikkuse element peaks kuuluma ÜPP II samba alla ega peaks olema 
otsetoetuste osa.

Muudatusettepanek 1823
Agnès Le Brun

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Finantssätted Rakendussätted

Or. fr

Muudatusettepanek 1824
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevas peatükis osutatud toetuse 
rahastamiseks kasutavad liikmesriigid 
30 % II lisas sätestatud iga-aastasest 
riiklikust ülemmäärast.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1825
Agnès Le Brun

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevas peatükis osutatud toetuse 
rahastamiseks kasutavad liikmesriigid 
30 % II lisas sätestatud iga-aastasest 
riiklikust ülemmäärast.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 1826
James Nicholson, Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevas peatükis osutatud toetuse 
rahastamiseks kasutavad liikmesriigid
30 % II lisas sätestatud iga-aastasest 
riiklikust ülemmäärast.

1. Käesolevas peatükis osutatud toetuse 
rahastamiseks kasutavad liikmesriigid
10 % II lisas sätestatud iga-aastasest 
riiklikust ülemmäärast.

Or. en

Muudatusettepanek 1827
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevas peatükis osutatud toetuse 
rahastamiseks kasutavad liikmesriigid
30 % II lisas sätestatud iga-aastasest 
riiklikust ülemmäärast.

1. Käesolevas peatükis osutatud toetuse 
rahastamiseks kasutavad liikmesriigid
10 % II lisas sätestatud iga-aastasest 
riiklikust ülemmäärast.

Or. de

Muudatusettepanek 1828
Giovanni La Via
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevas peatükis osutatud toetuse 
rahastamiseks kasutavad liikmesriigid
30 % II lisas sätestatud iga-aastasest 
riiklikust ülemmäärast.

1. Käesolevas peatükis osutatud toetuse 
rahastamiseks kasutavad liikmesriigid
10 % II lisas sätestatud iga-aastasest 
riiklikust ülemmäärast.

Or. it

Muudatusettepanek 1829
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevas peatükis osutatud toetuse 
rahastamiseks kasutavad liikmesriigid
30 % II lisas sätestatud iga-aastasest 
riiklikust ülemmäärast.

1. Käesolevas peatükis osutatud toetuse 
rahastamiseks kasutavad liikmesriigid
10 % II lisas sätestatud iga-aastasest 
riiklikust ülemmäärast.

Or. en

Muudatusettepanek 1830
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevas peatükis osutatud toetuse 
rahastamiseks kasutavad liikmesriigid
30 % II lisas sätestatud iga-aastasest 
riiklikust ülemmäärast.

1. Käesolevas peatükis osutatud toetuse 
rahastamiseks kasutavad liikmesriigid kuni 
10 % II lisas sätestatud iga-aastasest 
riiklikust ülemmäärast.

Or. es
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Selgitus

Meile tundub, et selle komponendi osa peaks olema võimalikult väike, ja me teeme 
ettepaneku, et see ei tohiks ületada maksimaalselt 10 protsenti.

Muudatusettepanek 1831
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevas peatükis osutatud toetuse 
rahastamiseks kasutavad liikmesriigid
30 % II lisas sätestatud iga-aastasest 
riiklikust ülemmäärast.

1. Käesolevas peatükis osutatud toetuse 
rahastamiseks kasutavad liikmesriigid
käesoleva määruse kohaldamise kahel 
esimesel aastal 15 % ning järgnevatel 
aastatel 30 % II lisas sätestatud iga-
aastasest riiklikust ülemmäärast.

Or. fr

Muudatusettepanek 1832
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevas peatükis osutatud toetuse 
rahastamiseks kasutavad liikmesriigid
30 % II lisas sätestatud iga-aastasest 
riiklikust ülemmäärast.

1. Käesolevas peatükis osutatud toetuse 
rahastamiseks kasutavad liikmesriigid
15 % II lisas sätestatud iga-aastasest 
riiklikust ülemmäärast, suurendades seega 
varu, mille võrra on võimalik suurendada 
tootmiskohustusega seotud toetuse 
protsendimäära.

Or. es

Muudatusettepanek 1833
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
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Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevas peatükis osutatud toetuse 
rahastamiseks kasutavad liikmesriigid
30 % II lisas sätestatud iga-aastasest 
riiklikust ülemmäärast.

1. Käesolevas peatükis osutatud toetuse 
rahastamiseks kasutavad liikmesriigid
15 % II lisas sätestatud iga-aastasest 
riiklikust ülemmäärast.

Or. es

Selgitus

Riiklike otsetoetuste assigneeringutest 30 % eraldamine keskkonnasäästlikkuse toetusele on 
liiga ulatuslik, kui võtta arvesse, et seda antakse ühtlaselt teatava piirkonna kõikidele 
põllumajandustootjatele ning selle kasutuselevõtt ei toimu järk-järgult.

Muudatusettepanek 1834
Béla Glattfelder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevas peatükis osutatud toetuse 
rahastamiseks kasutavad liikmesriigid
30 % II lisas sätestatud iga-aastasest 
riiklikust ülemmäärast.

1. Käesolevas peatükis osutatud toetuse 
rahastamiseks kasutavad liikmesriigid
20 % II lisas sätestatud iga-aastasest 
riiklikust ülemmäärast.

Or. en

Muudatusettepanek 1835
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevas peatükis osutatud toetuse 1. Käesolevas peatükis osutatud toetuse 
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rahastamiseks kasutavad liikmesriigid
30 % II lisas sätestatud iga-aastasest 
riiklikust ülemmäärast.

rahastamiseks kasutavad liikmesriigid
20 % II lisas sätestatud iga-aastasest 
riiklikust ülemmäärast.

Or. es

Muudatusettepanek 1836
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevas peatükis osutatud toetuse 
rahastamiseks kasutavad liikmesriigid
30 % II lisas sätestatud iga-aastasest 
riiklikust ülemmäärast.

1. Käesolevas peatükis osutatud toetuse 
rahastamiseks kasutavad liikmesriigid
20 % II lisas sätestatud iga-aastasest 
riiklikust ülemmäärast.

Or. es

Selgitus

Tehakse ettepanek vähendada keskkonnasäästlikumaks muutmiseks ja keskkonnasäästlikkuse 
toetusteks kasutatava riikliku assigneeringu protsendimäära 30 protsendilt 20 protsendile. 

Muudatusettepanek 1837
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevas peatükis osutatud toetuse 
rahastamiseks kasutavad liikmesriigid
30 % II lisas sätestatud iga-aastasest 
riiklikust ülemmäärast.

1. Käesolevas peatükis osutatud toetuse 
rahastamiseks kasutavad liikmesriigid
vähemalt 20 % II lisas sätestatud iga-
aastasest riiklikust ülemmäärast.

Or. ro
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Muudatusettepanek 1838
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevas peatükis osutatud toetuse
rahastamiseks kasutavad liikmesriigid
30 % II lisas sätestatud iga-aastasest 
riiklikust ülemmäärast.

1. Määruse (EL) nr […] [maaelu arengu 
määrus] kohaste tõhustatud 
põllumajanduse keskkonnatoetuskavade 
kaudu ÜPP ulatuslikuma 
keskkonnasäästlikumaks muutmise
rahastamiseks kasutavad liikmesriigid
20 % II lisas sätestatud iga-aastasest 
riiklikust ülemmäärast liidu toetusena 
põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimameetmetele EAFRDst rahastatavate 
maaelu arengu programmide raames, 
nagu on täpsustatud määruses (EL) nr 
[…] [maaelu arengu määrus].

Or. en

Selgitus

Keskkonnasäästlikumaks muutmise meetmed on paremini saavutatavad ÜPP II samba 
raames.

Muudatusettepanek 1839
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevas peatükis osutatud toetuse 
rahastamiseks kasutavad liikmesriigid
30 % II lisas sätestatud iga-aastasest 
riiklikust ülemmäärast.

1. Käesolevas peatükis osutatud toetuse 
rahastamiseks kasutavad liikmesriigid
25 % II lisas sätestatud iga-aastasest 
riiklikust ülemmäärast.

Or. en
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Muudatusettepanek 1840
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevas peatükis osutatud toetuse 
rahastamiseks kasutavad liikmesriigid
30 % II lisas sätestatud iga-aastasest 
riiklikust ülemmäärast.

1. Käesolevas peatükis osutatud toetuse 
rahastamiseks kasutavad liikmesriigid
2014. aastal vähemalt 20 % II lisas 
sätestatud iga-aastasest riiklikust 
ülemmäärast, kuid nad on 2020. aastaks 
suurendanud seda määra 50 protsendile.

Or. en

Muudatusettepanek 1841
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevas peatükis osutatud toetuse 
rahastamiseks kasutavad liikmesriigid 
30 % II lisas sätestatud iga-aastasest 
riiklikust ülemmäärast.

1. Käesolevas peatükis osutatud toetuse 
rahastamiseks võivad liikmesriigid
kasutada kuni 30 % II lisas sätestatud iga-
aastasest riiklikust ülemmäärast.

Or. en

Muudatusettepanek 1842
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevas peatükis osutatud toetuse 
rahastamiseks kasutavad liikmesriigid 
30 % II lisas sätestatud iga-aastasest 

1. Käesolevas peatükis osutatud toetuse 
rahastamiseks kasutavad liikmesriigid kuni
30 % II lisas sätestatud iga-aastasest 
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riiklikust ülemmäärast. riiklikust ülemmäärast.

Or. bg

Muudatusettepanek 1843
Diane Dodds, James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevas peatükis osutatud toetuse 
rahastamiseks kasutavad liikmesriigid
30 % II lisas sätestatud iga-aastasest 
riiklikust ülemmäärast.

1. Käesolevas peatükis osutatud toetuse 
rahastamiseks seavad liikmesriigid 30 % 
põhitoetusest sõltuvusse käesoleva 
määruse 2. peatüki III jaotisele 
vastavusest.

Or. en

Muudatusettepanek 1844
Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Czesław Adam Siekierski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Käesoleva peatüki kohase 
rahastamise aluseks peaks olema 
etalonväärtusena liikmesriigi otsetoetuste 
keskmine, tagamaks et kliimat ja 
keskkonda säästvate 
põllumajandustavadega seotud toetused 
oleksid iga liikmesriigi puhul ühesugused.

 Or. de

Muudatusettepanek 1845
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Käesoleva peatüki kohaste toetuste 
aluseks peaks olema etalonväärtusena 
liikmesriigi otsetoetuste keskmine, 
tagamaks et kliimat ja keskkonda 
säästvate põllumajandustavadega seotud 
toetused oleksid iga liikmesriigi puhul 
ühesugused.

Or. de

Muudatusettepanek 1846
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Artiklite 30, 31 ja 32 kohaste 
kohustuste täitmata jätmise korral võib 
põllumajandustootjale määrata karistuse, 
mis ei ületa põllumajandustootjale 
makstud tegelikku 
keskkonnasäästlikumaks muutmise 
toetust.

Or. en

Selgitus

Keskkonnasäästlikumaks muutmise meetmete võtmata jätmise eest määratavad karistused 
peaksid piirduma põllumajandustootjale makstud tegeliku keskkonnasäästlikumaks muutmise 
toetusega.

Muudatusettepanek 1847
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Astrid Lulling, Maria 
do Céu Patrão Neves
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid annavad käesolevas 
peatükis osutatud toetust riiklikul tasandil 
või artikli 20 kohaldamisel piirkondlikul 
tasandil. Piirkondlikul tasandil 
kohaldamise korral kasutavad 
liikmesriigid igas piirkonnas artikli 3 
kohaselt kehtestatud ülemmäära osa. Iga 
piirkonna jaoks kõnealuse osa 
arvutamiseks jagatakse artikli 20 lõike 2 
kohaselt kehtestatud vastav piirkondlik 
ülemmäär artikli 19 lõike 1 kohaselt 
kindlaksmääratud ülemmääraga.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1848
Seán Kelly, Jim Higgins

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid annavad käesolevas 
peatükis osutatud toetust riiklikul tasandil 
või artikli 20 kohaldamisel piirkondlikul 
tasandil. Piirkondlikul tasandil 
kohaldamise korral kasutavad 
liikmesriigid igas piirkonnas artikli 3 
kohaselt kehtestatud ülemmäära osa. Iga 
piirkonna jaoks kõnealuse osa 
arvutamiseks jagatakse artikli 20 lõike 2 
kohaselt kehtestatud vastav piirkondlik 
ülemmäär artikli 19 lõike 1 kohaselt 
kindlaksmääratud ülemmääraga.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 1849
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid annavad käesolevas 
peatükis osutatud toetust riiklikul tasandil 
või artikli 20 kohaldamisel piirkondlikul 
tasandil. Piirkondlikul tasandil 
kohaldamise korral kasutavad 
liikmesriigid igas piirkonnas artikli 3 
kohaselt kehtestatud ülemmäära osa. Iga 
piirkonna jaoks kõnealuse osa 
arvutamiseks jagatakse artikli 20 lõike 2 
kohaselt kehtestatud vastav piirkondlik 
ülemmäär artikli 19 lõike 1 kohaselt 
kindlaksmääratud ülemmääraga.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1850
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid annavad käesolevas 
peatükis osutatud toetust riiklikul tasandil 
või artikli 20 kohaldamisel piirkondlikul 
tasandil. Piirkondlikul tasandil 
kohaldamise korral kasutavad 
liikmesriigid igas piirkonnas artikli 3 
kohaselt kehtestatud ülemmäära osa. Iga 
piirkonna jaoks kõnealuse osa 
arvutamiseks jagatakse artikli 20 lõike 2 
kohaselt kehtestatud vastav piirkondlik 
ülemmäär artikli 19 lõike 1 kohaselt 
kindlaksmääratud ülemmääraga.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 1851
Agnès Le Brun

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid annavad käesolevas 
peatükis osutatud toetust riiklikul tasandil 
või artikli 20 kohaldamisel piirkondlikul 
tasandil. Piirkondlikul tasandil 
kohaldamise korral kasutavad 
liikmesriigid igas piirkonnas artikli 3 
kohaselt kehtestatud ülemmäära osa. Iga 
piirkonna jaoks kõnealuse osa 
arvutamiseks jagatakse artikli 20 lõike 2 
kohaselt kehtestatud vastav piirkondlik 
ülemmäär artikli 19 lõike 1 kohaselt 
kindlaksmääratud ülemmääraga.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 1852
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid annavad käesolevas 
peatükis osutatud toetust riiklikul tasandil 
või artikli 20 kohaldamisel piirkondlikul 
tasandil. Piirkondlikul tasandil 
kohaldamise korral kasutavad 
liikmesriigid igas piirkonnas artikli 3 
kohaselt kehtestatud ülemmäära osa. Iga 
piirkonna jaoks kõnealuse osa 
arvutamiseks jagatakse artikli 20 lõike 2 
kohaselt kehtestatud vastav piirkondlik 
ülemmäär artikli 19 lõike 1 kohaselt 
kindlaksmääratud ülemmääraga.

välja jäetud
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Or. es

Selgitus

See ettepanek ei võimalda keskkonnasäästlikumaks muutmise toetuste puhul piirkondadeks 
jaotamist, kuna selles nõutakse nende eraldi arvutamist.

Muudatusettepanek 1853
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid annavad käesolevas 
peatükis osutatud toetust riiklikul tasandil
või artikli 20 kohaldamisel piirkondlikul 
tasandil. Piirkondlikul tasandil 
kohaldamise korral kasutavad 
liikmesriigid igas piirkonnas artikli 3 
kohaselt kehtestatud ülemmäära osa. Iga
piirkonna jaoks kõnealuse osa 
arvutamiseks jagatakse artikli 20 lõike 2 
kohaselt kehtestatud vastav piirkondlik 
ülemmäär artikli 19 lõike 1 kohaselt 
kindlaksmääratud ülemmääraga.

2. Liikmesriigid annavad käesolevas 
peatükis osutatud toetust riiklikul tasandil.

Or. de

Muudatusettepanek 1854
James Nicholson, Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid annavad käesolevas 
peatükis osutatud toetust riiklikul tasandil 
või artikli 20 kohaldamisel piirkondlikul 
tasandil. Piirkondlikul tasandil 
kohaldamise korral kasutavad liikmesriigid
igas piirkonnas artikli 3 kohaselt 
kehtestatud ülemmäära osa. Iga piirkonna 

2. Liikmesriigid võivad anda käesolevas 
peatükis osutatud toetust riiklikul tasandil 
või artikli 20 kohaldamisel piirkondlikul 
tasandil. Piirkondlikul tasandil 
kohaldamise korral kasutavad liikmesriigid 
igas piirkonnas artikli 3 kohaselt 
kehtestatud ülemmäära osa. Iga piirkonna 
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jaoks kõnealuse osa arvutamiseks jagatakse 
artikli 20 lõike 2 kohaselt kehtestatud 
vastav piirkondlik ülemmäär artikli 19 
lõike 1 kohaselt kindlaksmääratud 
ülemmääraga.

jaoks kõnealuse osa arvutamiseks jagatakse 
artikli 20 lõike 2 kohaselt kehtestatud 
vastav piirkondlik ülemmäär artikli 19 
lõike 1 kohaselt kindlaksmääratud 
ülemmääraga.

Or. en

Muudatusettepanek 1855
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid annavad käesolevas 
peatükis osutatud toetust riiklikul tasandil 
või artikli 20 kohaldamisel piirkondlikul 
tasandil. Piirkondlikul tasandil 
kohaldamise korral kasutavad liikmesriigid 
igas piirkonnas artikli 3 kohaselt 
kehtestatud ülemmäära osa. Iga piirkonna 
jaoks kõnealuse osa arvutamiseks jagatakse 
artikli 20 lõike 2 kohaselt kehtestatud 
vastav piirkondlik ülemmäär artikli 19 
lõike 1 kohaselt kindlaksmääratud 
ülemmääraga.

2. Liikmesriigid võivad anda käesolevas 
peatükis osutatud toetust riiklikul tasandil 
või artikli 20 kohaldamisel piirkondlikul 
tasandil. Piirkondlikul tasandil 
kohaldamise korral kasutavad liikmesriigid 
igas piirkonnas artikli 3 kohaselt 
kehtestatud ülemmäära osa. Iga piirkonna 
jaoks kõnealuse osa arvutamiseks jagatakse 
artikli 20 lõike 2 kohaselt kehtestatud 
vastav piirkondlik ülemmäär artikli 19 
lõike 1 kohaselt kindlaksmääratud 
ülemmääraga.

Or. en

Muudatusettepanek 1856
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid annavad käesolevas 
peatükis osutatud toetust riiklikul tasandil 
või artikli 20 kohaldamisel piirkondlikul 
tasandil. Piirkondlikul tasandil 
kohaldamise korral kasutavad liikmesriigid 

2. Liikmesriigid võivad anda käesolevas 
peatükis osutatud toetust riiklikul tasandil 
või artikli 20 kohaldamisel võib liikmesriik 
anda toetust piirkondlikul tasandil.
Piirkondlikul tasandil kohaldamise korral
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igas piirkonnas artikli 3 kohaselt 
kehtestatud ülemmäära osa. Iga piirkonna 
jaoks kõnealuse osa arvutamiseks jagatakse 
artikli 20 lõike 2 kohaselt kehtestatud 
vastav piirkondlik ülemmäär artikli 19
lõike 1 kohaselt kindlaksmääratud 
ülemmääraga.

kasutavad liikmesriigid igas piirkonnas 
artikli 3 kohaselt kehtestatud ülemmäära 
osa. Iga piirkonna jaoks kõnealuse osa 
arvutamiseks jagatakse artikli 20 lõike 2 
kohaselt kehtestatud vastav piirkondlik 
ülemmäär artikli 19 lõike 1 kohaselt 
kindlaksmääratud ülemmääraga.

Or. en

Muudatusettepanek 1857
James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid annavad käesolevas 
peatükis osutatud toetust riiklikul tasandil 
või artikli 20 kohaldamisel piirkondlikul 
tasandil. Piirkondlikul tasandil 
kohaldamise korral kasutavad liikmesriigid 
igas piirkonnas artikli 3 kohaselt 
kehtestatud ülemmäära osa. Iga piirkonna 
jaoks kõnealuse osa arvutamiseks jagatakse 
artikli 20 lõike 2 kohaselt kehtestatud 
vastav piirkondlik ülemmäär artikli 19 
lõike 1 kohaselt kindlaksmääratud 
ülemmääraga.

2. Liikmesriigid annavad käesolevas 
peatükis osutatud toetust riiklikul tasandil 
või artikli 20 kohaldamisel võib liikmesriik 
anda toetust piirkondlikul tasandil.
Piirkondlikul tasandil kohaldamise korral 
kasutavad liikmesriigid igas piirkonnas 
artikli 3 kohaselt kehtestatud ülemmäära 
osa. Iga piirkonna jaoks kõnealuse osa 
arvutamiseks jagatakse artikli 20 lõike 2 
kohaselt kehtestatud vastav piirkondlik 
ülemmäär artikli 19 lõike 1 kohaselt 
kindlaksmääratud ülemmääraga.

Or. en

Selgitus

Mõnes liikmesriigis on põllumajanduspoliitika delegeeritud piirkondlikule tasandile ja 
seetõttu tuleb otsused mis tahes võimaliku keskkonnasõbralikumaks muutmise toetuse kohta 
teha halduslikult kõige sobivamal tasandil.

Muudatusettepanek 1858
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid annavad käesolevas 
peatükis osutatud toetust riiklikul tasandil
või artikli 20 kohaldamisel piirkondlikul 
tasandil. Piirkondlikul tasandil 
kohaldamise korral kasutavad liikmesriigid 
igas piirkonnas artikli 3 kohaselt 
kehtestatud ülemmäära osa. Iga piirkonna 
jaoks kõnealuse osa arvutamiseks jagatakse 
artikli 20 lõike 2 kohaselt kehtestatud 
vastav piirkondlik ülemmäär artikli 19 
lõike 1 kohaselt kindlaksmääratud 
ülemmääraga.

2. Liikmesriigid annavad käesolevas 
peatükis osutatud toetust riiklikul tasandil. 
Artiklile 20 tuginemise korral võivad 
liikmesriigid anda toetust piirkondlikul 
tasandil. Piirkondlikul tasandil 
kohaldamise korral kasutavad liikmesriigid 
igas piirkonnas artikli 3 kohaselt 
kehtestatud ülemmäära osa. Iga piirkonna 
jaoks kõnealuse osa arvutamiseks jagatakse 
artikli 20 lõike 2 kohaselt kehtestatud 
vastav piirkondlik ülemmäär artikli 19 
lõike 1 kohaselt kindlaksmääratud 
ülemmääraga.

Or. de

Muudatusettepanek 1859
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Artikli 33 kohaldamisest tulenevad 
eraldamata vahendid kantakse 
asjaomases liikmesriigis üle 
põllumajandustootjatele või 
põllumajandustootjate rühmadele 
suunatud EAFRDst rahastatavatele 
maaelu arengu meetmetele, nagu on 
sätestatud artiklis 14.

Or. en

Muudatusettepanek 1860
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon kehtestab rakendusaktidega 
igal aastal käesolevas peatükis osutatud 
toetuse vastava ülemmäära. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu vastavalt 
artikli 56 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusele.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1861
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon kehtestab rakendusaktidega
igal aastal käesolevas peatükis osutatud 
toetuse vastava ülemmäära. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu vastavalt 
artikli 56 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusele.

3. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, 
et kehtestada igal aastal käesolevas 
peatükis osutatud toetuse vastav 
ülemmäär.

Or. de

Selgitus

Kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavadega seotud toetusele ülemmäära 
kehtestamine ei ole üksnes tehniline otsus. 

Muudatusettepanek 1862
Agnès Le Brun

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon kehtestab rakendusaktidega
igal aastal käesolevas peatükis osutatud 

3. Komisjon kehtestab rakendusaktidega
käesoleva peatüki artikli 29 lõikele 5
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toetuse vastava ülemmäära. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu vastavalt 
artikli 56 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusele.

vastava korra. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu vastavalt artikli 56 lõikes 2 
osutatud kontrollimenetlusele.

Or. fr

Muudatusettepanek 1863
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 3 – lõik 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva artikli ning artiklite 30, 31 ja 
32 järgimata jätmisest tulenevad mis tahes 
vähendamised ja karistused jäävad 
liikmesriikidesse ja piirkonda, kust need 
pärit olid.

Or. en

Selgitus

Keskkonnasõbralikumaks muutmise järgimata jätmisest tulenevad karistused ei tohiks tuua 
kaasa vähendamist liikmesriigi või piirkonna riiklikes assigneeringutes.

Muudatusettepanek 1864
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Käesoleva artikli ning artiklite 30, 31 
ja 32 järgimata jätmisest tulenevad mis 
tahes vähendamised ja karistused jäävad 
liikmesriikidesse ja piirkonda, kust need 
pärit olid.

Or. en
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Muudatusettepanek 1865
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Mis tahes vahendid, mis tulenevad 
põhitoetuse vähendamisest või 
karistusmaksetest käesoleva peatüki ning 
peatükkide 30, 31 ja 32 kohaste eeskirjade 
täitmata jätmise tõttu, jäävad 
liikmesriikidesse ja piirkondadesse, kust 
need saadud on. 

Or. de

Muudatusettepanek 1866
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Liikmesriigi riikliku ülemmäära 
piires kasutamata assigneeringud, mis 
olid ette nähtud käesolevas peatükis 
osutatud toetuste rahastamiseks, jäävad 
liikmesriikidesse ja neid kasutatakse 
põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimameetmeteks vastavalt 2012. aasta 
Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondi määrusele.

Or. de

Muudatusettepanek 1867
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 33 a
Aruka majanduskasvu eritoetus

Üldeeskirjad
1. Liikmesriigid annavad 
põllumajandustootjatele toetust 
käesolevas peatükis sätestatud 
tingimustel, kui nad täidavad Artikli 9 
kohaseid tingimusi.
2. Liikmesriigid kehtestavad nõuded, 
millele võimalikud toetusesaajad vastama 
peavad.
3. Ilma et see piiraks lõike 2 tingimuste 
kohaldamist, on kõnealune toetus 
suunatud põllumajandustootjatele, kelle 
põllumajandustoodete müügist saadava 
tulu osakaal on suurem muust 
majandustegevusest saadavate kogutulude 
osakaalust.
4. Käesoleva peatüki kohaldamiseks 
võivad liikmesriigid kasutada määratlusi, 
mis on sätestatud nende asjaomastes 
siseriiklikes õigusaktides ja mida 
kasutatakse praegu teatavat tüüpi toetuste 
andmiseks.
5. Liikmesriigid suurendavad 
põhitoetusõiguste väärtust kuni 50 % 
võrra põllumajandustootjate puhul, kes 
täidavad liikmesriikide kehtestatud 
tingimusi, nagu on sätestatud käesolevas 
peatükis ning võttes arvesse artiklis 33 b 
seatud ülemmäära.

Or. es

Muudatusettepanek 1868
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 33 b
Finantssätted

1. Artiklis 33 a osutatud toetuse 
rahastamiseks kasutavad liikmesriigid 
10 % II lisas sätestatud iga-aastasest 
riiklikust ülemmäärast.

Or. es

Muudatusettepanek 1869
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 1870
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

Selgitus

Looduslikust eripärast tingitud piirangutega alade toetust tuleks käsitleda täielikult teise 
samba raames.
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Muudatusettepanek 1871
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Looduslikust eripärast tingitud 
piirangutega alade toetus

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1872
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad anda toetust 
põllumajandustootjatele, kellel on õigus 
saada toetust 1. peatükis osutatud 
põhitoetuskava raames ning kelle 
põllumajanduslik majapidamine asub 
täielikult või osaliselt vastavalt määruse
(EL) nr […] [maaelu arengu määrus] artikli 
33 lõikele 1 liikmesriikide määratud 
looduslikust eripärast tingitud piirangutega 
aladel.

1. Liikmesriigid annavad toetust 
põllumajandustootjatele, kellel on õigus 
saada toetust 1. peatükis osutatud 
põhitoetuskava raames ning kelle 
põllumajanduslik majapidamine asub 
täielikult või osaliselt vastavalt määruse
(EL) nr […] [maaelu arengu määrus] artikli 
33 lõikele 1 liikmesriikide määratud 
looduslikust eripärast tingitud piirangutega 
aladel.

Or. fr

Muudatusettepanek 1873
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad anda toetust 
põllumajandustootjatele, kellel on õigus 
saada toetust 1. peatükis osutatud 
põhitoetuskava raames ning kelle 
põllumajanduslik majapidamine asub 
täielikult või osaliselt vastavalt määruse
(EL) nr […] [maaelu arengu määrus] artikli 
33 lõikele 1 liikmesriikide määratud 
looduslikust eripärast tingitud piirangutega 
aladel.

1. Toetust antakse
põllumajandustootjatele, kellel on õigus 
saada toetust 1. peatükis osutatud 
põhitoetuskava raames ning kelle 
põllumajanduslik majapidamine asub 
täielikult või osaliselt vastavalt määruse
(EL) nr […] [maaelu arengu määrus] artikli 
33 lõikele 1 liikmesriikide määratud 
looduslikust eripärast tingitud piirangutega 
aladel.

Or. fr

Selgitus

See meede tuleks muuta kohustuslikuks, et edendada looduslikust eripärast tingitud 
piirangutega ja piiranguteta alade vahelist lähenemist, tagada aus konkurents 
põllumajanduspiirkondade vahel ning tagada tasakaalustatud territoriaalne areng.

Muudatusettepanek 1874
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad anda toetust 
põllumajandustootjatele, kellel on õigus 
saada toetust 1. peatükis osutatud 
põhitoetuskava raames ning kelle 
põllumajanduslik majapidamine asub 
täielikult või osaliselt vastavalt määruse
(EL) nr […] [maaelu arengu määrus] artikli 
33 lõikele 1 liikmesriikide määratud 
looduslikust eripärast tingitud piirangutega 
aladel.

1. Liikmesriigid ja volitatud piirkonnad
võivad anda toetust 
põllumajandustootjatele, kellel on õigus 
saada toetust 1. peatükis osutatud 
põhitoetuskava raames ning kelle 
põllumajanduslik majapidamine asub 
täielikult või osaliselt vastavalt määruse
(EL) nr […] [maaelu arengu määrus] artikli 
33 lõikele 1 liikmesriikide määratud 
looduslikust eripärast tingitud piirangutega 
aladel.

Or. es
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Selgitus

Tuleks meelde tuletada, et mõnes liikmesriigis on piirkondadel täisvolitused toetuste 
jaotamiseks ja et subsidiaarsuse põhimõtte järgimise eesmärgil ei saa seda asjaolu Euroopa 
määruses ignoreerida.

Muudatusettepanek 1875
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad anda toetust 
põllumajandustootjatele, kellel on õigus 
saada toetust 1. peatükis osutatud 
põhitoetuskava raames ning kelle 
põllumajanduslik majapidamine asub 
täielikult või osaliselt vastavalt määruse
(EL) nr […] [maaelu arengu määrus] artikli 
33 lõikele 1 liikmesriikide määratud 
looduslikust eripärast tingitud piirangutega 
aladel.

1. Liikmesriigid võivad anda toetust 
põllumajandustootjatele, kellel on õigus 
saada toetust 1. peatükis osutatud 
põhitoetuskava raames ning kelle 
põllumajanduslik majapidamine asub 
täielikult või osaliselt vastavalt määruse
(EL) nr […] [maaelu arengu määrus] artikli 
33 lõikele 1 ning nõukogu 21. mai 1992. 
aasta direktiivi 92/43/EMÜ (looduslike 
elupaikade ning loodusliku loomastiku ja 
taimestiku kaitse kohta) artiklile 4
liikmesriikide määratud looduslikust 
eripärast tingitud piirangutega aladel ja 
Natura 2000 võrgustikku kuuluvatel 
aladel.

Or. es

Muudatusettepanek 1876
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad otsustada anda
lõikes 1 osutatud toetust kõigi alade puhul, 
mis kuuluvad kõnealuse lõike 
reguleerimisalasse, või alternatiivselt ka 

2. Liikmesriigid annavad lõikes 1 osutatud 
toetust kõigi alade puhul, mis kuuluvad 
kõnealuse lõike reguleerimisalasse, või 
alternatiivselt ka objektiivsete ja 
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objektiivsete ja mittediskrimineerivate 
kriteeriumide alusel, et piirata toetuse 
andmist teatavate määruse (EL) nr […] 
[maaelu arengu määrus] artikli 33 lõikes 1 
osutatud aladega.

mittediskrimineerivate kriteeriumide 
alusel, et piirata toetuse andmist teatavate 
määruse (EL) nr […] [maaelu arengu 
määrus] artikli 33 lõikes 1 osutatud 
aladega.

Or. fr

Selgitus

See meede tuleks muuta kohustuslikuks, et edendada looduslikust eripärast tingitud 
piirangutega ja piiranguteta alade vahelist lähenemist, tagada aus konkurents 
põllumajanduspiirkondade vahel ning tagada tasakaalustatud territoriaalne areng.

Muudatusettepanek 1877
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad otsustada anda 
lõikes 1 osutatud toetust kõigi alade puhul, 
mis kuuluvad kõnealuse lõike 
reguleerimisalasse, või alternatiivselt ka 
objektiivsete ja mittediskrimineerivate 
kriteeriumide alusel, et piirata toetuse 
andmist teatavate määruse (EL) nr […] 
[maaelu arengu määrus] artikli 33 lõikes 1 
osutatud aladega.

2. Liikmesriigid võivad otsustada anda 
lõikes 1 osutatud toetust kõigi niisugustes 
vööndites asuvate alade puhul, mis 
kuuluvad kõnealuse lõike 
reguleerimisalasse, või alternatiivselt ka 
objektiivsete ja mittediskrimineerivate 
kriteeriumide alusel, et piirata toetuse 
andmist ühe osaga määruse (EL) nr […] 
[maaelu arengu määrus] artikli 33 lõikes 1 
osutatud vöönditest ja/või kõnealustes 
vööndites asuvate teatavat tüüpi aladega.

Or. fr

Muudatusettepanek 1878
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad otsustada anda 
lõikes 1 osutatud toetust kõigi alade puhul, 
mis kuuluvad kõnealuse lõike 
reguleerimisalasse, või alternatiivselt ka 
objektiivsete ja mittediskrimineerivate 
kriteeriumide alusel, et piirata toetuse 
andmist teatavate määruse (EL) nr […] 
[maaelu arengu määrus] artikli 33 lõikes 1 
osutatud aladega.

2. Liikmesriigid võivad otsustada anda 
lõikes 1 osutatud toetust kõigi alade puhul, 
mis kuuluvad kõnealuse lõike 
reguleerimisalasse, või alternatiivselt ka 
objektiivsete ja mittediskrimineerivate 
kriteeriumide alusel teatavatele määruse
(EL) nr […] [maaelu arengu määrus] artikli 
33 lõikes 1 osutatud aladele.

Or. fr

Muudatusettepanek 1879
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ilma et see piiraks lõike 2 ning 
finantsdistsipliini, toetuse järkjärgulise 
vähendamise ja piiramise, artikli 7 kohase 
lineaarse vähendamise ning määruse (EL) 
nr […] HZR [horisontaalne ÜPP määrus] 
artikli 65 kohaselt ettenähtud mis tahes 
vähendamiste ja väljaarvamiste 
kohaldamist, antakse lõikes 1 osutatud 
toetust igal aastal toetuskõlbliku hektari 
kohta alal, mille puhul on liikmesriigid
otsustanud anda käesoleva artikli lõike 2 
kohast toetust ning seda makstakse pärast 
toetusõiguste aktiveerimist, mis on 
asjaomasele põllumajandustootjale antud 
tema kõnealuste hektarite eest.

3. Ilma et see piiraks lõike 2 ning 
finantsdistsipliini, toetuse järkjärgulise 
vähendamise ja piiramise, artikli 7 kohase 
lineaarse vähendamise ning määruse (EL) 
nr […] HZR [horisontaalne ÜPP määrus] 
artikli 65 kohaselt ettenähtud mis tahes 
vähendamiste ja väljaarvamiste 
kohaldamist, antakse lõikes 1 osutatud 
toetust igal aastal toetuskõlbliku hektari 
kohta alal, mille puhul liikmesriigid
annavad käesoleva artikli lõike 2 kohast 
toetust ning seda makstakse pärast 
toetusõiguste aktiveerimist, mis on 
asjaomasele põllumajandustootjale antud 
tema kõnealuste hektarite eest.

Or. fr

Selgitus

See meede tuleks muuta kohustuslikuks, et edendada looduslikust eripärast tingitud 
piirangutega ja piiranguteta alade vahelist lähenemist, tagada aus konkurents 
põllumajanduspiirkondade vahel ning tagada tasakaalustatud territoriaalne areng.
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Muudatusettepanek 1880
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ilma et see piiraks lõike 2 ning 
finantsdistsipliini, toetuse järkjärgulise 
vähendamise ja piiramise, artikli 7 kohase 
lineaarse vähendamise ning määruse (EL) 
nr […] HZR [horisontaalne ÜPP määrus] 
artikli 65 kohaselt ettenähtud mis tahes 
vähendamiste ja väljaarvamiste 
kohaldamist, antakse lõikes 1 osutatud 
toetust igal aastal toetuskõlbliku hektari 
kohta alal, mille puhul on liikmesriigid 
otsustanud anda käesoleva artikli lõike 2 
kohast toetust ning seda makstakse pärast 
toetusõiguste aktiveerimist, mis on 
asjaomasele põllumajandustootjale antud 
tema kõnealuste hektarite eest.

3. Ilma et see piiraks lõike 2 ning 
finantsdistsipliini, artikli 7 kohase lineaarse 
vähendamise ning määruse (EL) nr […] 
HZR [horisontaalne ÜPP määrus] artikli 65 
kohaselt ettenähtud mis tahes 
vähendamiste ja väljaarvamiste 
kohaldamist, antakse lõikes 1 osutatud 
toetust igal aastal toetuskõlbliku hektari 
kohta alal, mille puhul on liikmesriigid 
otsustanud anda käesoleva artikli lõike 2 
kohast toetust ning seda makstakse pärast 
toetusõiguste aktiveerimist, mis on 
asjaomasele põllumajandustootjale antud 
tema kõnealuste hektarite eest.

Or. en

Muudatusettepanek 1881
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre, 
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ilma et see piiraks lõike 2 ning 
finantsdistsipliini, toetuse järkjärgulise 
vähendamise ja piiramise, artikli 7 kohase 
lineaarse vähendamise ning määruse (EL) 
nr […] HZR [horisontaalne ÜPP määrus] 
artikli 65 kohaselt ettenähtud mis tahes 
vähendamiste ja väljaarvamiste 
kohaldamist, antakse lõikes 1 osutatud 
toetust igal aastal toetuskõlbliku hektari 

3. Ilma et see piiraks lõike 2 ning 
finantsdistsipliini ja degressiivse 
ümbersuunamise, artikli 7 kohase 
lineaarse vähendamise ning määruse (EL) 
nr […] HZR [horisontaalne ÜPP määrus] 
artikli 65 kohaselt ettenähtud mis tahes 
vähendamiste ja väljaarvamiste 
kohaldamist, antakse lõikes 1 osutatud 
toetust igal aastal toetuskõlbliku hektari 
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kohta alal, mille puhul on liikmesriigid 
otsustanud anda käesoleva artikli lõike 2 
kohast toetust ning seda makstakse pärast 
toetusõiguste aktiveerimist, mis on 
asjaomasele põllumajandustootjale antud 
tema kõnealuste hektarite eest.

kohta alal, mille puhul on liikmesriigid 
otsustanud anda käesoleva artikli lõike 2 
kohast toetust ning seda makstakse pärast 
toetusõiguste aktiveerimist, mis on 
asjaomasele põllumajandustootjale antud 
tema kõnealuste hektarite eest.

Or. en

Muudatusettepanek 1882
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ilma et see piiraks lõike 2 ning 
finantsdistsipliini, toetuse järkjärgulise 
vähendamise ja piiramise, artikli 7 kohase 
lineaarse vähendamise ning määruse (EL) 
nr […] HZR [horisontaalne ÜPP määrus] 
artikli 65 kohaselt ettenähtud mis tahes 
vähendamiste ja väljaarvamiste 
kohaldamist, antakse lõikes 1 osutatud 
toetust igal aastal toetuskõlbliku hektari 
kohta alal, mille puhul on liikmesriigid 
otsustanud anda käesoleva artikli lõike 2 
kohast toetust ning seda makstakse pärast 
toetusõiguste aktiveerimist, mis on 
asjaomasele põllumajandustootjale antud 
tema kõnealuste hektarite eest.

3. Ilma et see piiraks lõike 2 ning 
finantsdistsipliini, toetuse järkjärgulise 
vähendamise ja piiramise, artikli 7 kohase 
lineaarse vähendamise ning määruse (EL) 
nr […] HZR [horisontaalne ÜPP määrus] 
artikli 65 kohaselt ettenähtud mis tahes 
vähendamiste ja väljaarvamiste 
kohaldamist, antakse lõikes 1 osutatud 
toetust igal aastal toetuskõlbliku hektari 
kohta alal, mille puhul on liikmesriigid 
otsustanud anda käesoleva artikli lõike 2 
kohast toetust ning seda makstakse pärast 
toetusõiguste aktiveerimist, mis on 
asjaomasele põllumajandustootjale antud 
tema kõnealuste toetuskõlblike hektarite 
eest, mis asuvad nendel looduslikust 
eripärast tingitud piirangutega aladel.

Or. es

Muudatusettepanek 1883
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ilma et see piiraks lõike 2 ning 
finantsdistsipliini, toetuse järkjärgulise 
vähendamise ja piiramise, artikli 7 kohase 
lineaarse vähendamise ning määruse (EL) 
nr […] HZR [horisontaalne ÜPP määrus] 
artikli 65 kohaselt ettenähtud mis tahes 
vähendamiste ja väljaarvamiste 
kohaldamist, antakse lõikes 1 osutatud 
toetust igal aastal toetuskõlbliku hektari 
kohta alal, mille puhul on liikmesriigid 
otsustanud anda käesoleva artikli lõike 2 
kohast toetust ning seda makstakse pärast 
toetusõiguste aktiveerimist, mis on 
asjaomasele põllumajandustootjale antud 
tema kõnealuste hektarite eest.

3. Ilma et see piiraks lõike 2 ning 
finantsdistsipliini, toetuse järkjärgulise 
vähendamise ja piiramise, artikli 7 kohase 
lineaarse vähendamise ning määruse (EL) 
nr […] HZR [horisontaalne ÜPP määrus] 
artikli 65 kohaselt ettenähtud mis tahes 
vähendamiste ja väljaarvamiste 
kohaldamist, antakse lõikes 1 osutatud 
toetust igal aastal toetuskõlbliku hektari 
kohta alal, mille puhul on liikmesriigid 
otsustanud anda käesoleva artikli lõike 2 
kohast toetust ning seda makstakse pärast 
toetusõiguste aktiveerimist, mis on 
asjaomasele põllumajandustootjale antud 
tema kõnealuste toetuskõlblike hektarite 
eest, mis asuvad nendel looduslikust 
eripärast tingitud piirangutega aladel.

Or. es


