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Muudatusettepanek 425
Bas Eickhout
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 2 – lõik 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kontrollvalimite ettevalmistamisel võtab 
vastutav asutus arvesse riski ulatust, mis 
hõlmab riski ELi eelarvevahenditele ning 
sisaldab riski keskkonnale, riski 
rahvatervisele ja seotud kulusid, nagu on 
osutatud artiklis 60.

Or. en

Selgitus

Avaliku rahastamise eelarvetõhususe põhimõtete kohaselt hõlmab risk vahenditele / ELi 
eelarvele ning sisaldab keskkonna ja rahvatervisega seotud kulusid, muu hulgas 
kriiside/saastumisega seotud likvideerimise, keskkonna taastamise, ohtliku/kahjuliku materjali 
kõrvaldamise ja ohvritele, sealhulgas põllumajandustootjatele makstavate võimalike hüvitiste 
kulud. EL ei tohiks rahastada kahjustavat põllumajandust: keskkonnale ja rahvatervisele 
põhjustatavad kahjud makstakse kinni kahekordselt – üks kord ÜPP toetuste kaudu ja üks 
kord avaliku sektori vahenditest.

Muudatusettepanek 426
Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 2 – lõik 2 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kontrollitavate põllumajandusettevõtete 
riskipõhiste kontrollvalimite koostamisel 
võivad liikmesriigid võtta arvesse, et 
mahepõllumajandusel on loomupäraselt 
väiksem keskkonnareostuse risk ning 
seega väiksem risk avaliku sektori 
vahenditele ja ELi eelarvele.

Or. en
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Selgitus

Makseasutused koostavad nõuetele vastavuse (ja/või tulevikus keskkonnasäästlikumaks 
muutumise) suhtes kontrollitavate põllumajandusettevõtete valimeid. Keskkonnariskil 
põhinevate kontrollvalimite moodustamisel tuleks arvesse võtta, et tänu kasutatavatele 
agroökoloogilistele võtetele on mahepõllumajandusel loomupäraselt väiksem 
(keskkonnakulude) risk ELi eelarvele.

Muudatusettepanek 427
Wojciech Michał Olejniczak

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid võivad vähendada 
kohapealsete kontrollide arvu, kui 
veamäär on vastuvõetaval tasemel ja 
loodud haldus- ja kontrollisüsteemid 
toimivad nõuetekohaselt. Komisjon võtab 
kooskõlas artikliga 111 vastu delegeeritud 
õigusaktid, millega kehtestatakse täpsed 
tingimused ja eeskirjad, mida 
liikmesriigid peavad kohaldama. Lisaks 
antakse komisjonile õigus võtta kooskõlas 
artikliga 111 vastu delegeeritud õigusakte 
eesmärgiga vähendada igal aastal läbi 
viidavate kohapealsete kontrollide tase 
3%-le kõigist toetuse- või maksetaotluse 
esitanud põllumajandustootjatest.

Or. pl

Selgitus

Liikmesriikidel peaks olema võimalus vähendada kohapealsete kontrollide arvu, kui 
rikkumiste tase näitab vähenemise märke. Eriti kehtib see ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi 
suhtes kohaldatavate sätete muudatuste puhul.

Muudatusettepanek 428
Julie Girling, Richard Ashworth, James Nicholson, Anthea McIntyre, Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 4 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kui veamäärad on vastuvõetaval 
tasemel, võivad liikmesriigid kontrolle 
vähendada.

Or. en

Muudatusettepanek 429
George Lyon, Sylvie Goulard, Liam Aylward

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kui veamäär on vastuvõetaval 
tasemel, võivad liikmesriigid kohapealsete 
kontrollide taset vähendada. Täpsed 
kohaldatavad tingimused ja eeskirjad 
sätestatakse käesoleva määruse artikli 64 
kohastes delegeeritud õigusaktides.

Or. en

Selgitus

Raportööri muudatusettepaneku 63 sõnastusest „loodud haldus- ja kontrollisüsteemid 
toimivad nõuetekohaselt” ei selgu, mida mõeldakse ja see võib tuua kaasa palju täiendavaid 
nõudeid, mis võivad seada ohtu võimaluse kontrollide arvu vähendada.

Muudatusettepanek 430
Alfreds Rubiks

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Selleks et tagada kontrolli 
nõuetekohane ja tõhus kohaldamine ning 
toetuskõlblikkuse tingimuste täitmise 
kontrolli teostamine tõhusal, ühtsel ja 

välja jäetud
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mittediskrimineerival viisil, mis kaitseb 
liidu finantshuve, antakse komisjonile 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte 
kooskõlas artikliga 111 seoses 
olukordadega, kui toetusesaajad või 
nende esindajad takistavad kontrolli 
tegemist.

Or. lv

Muudatusettepanek 431
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab rakendusaktidega vastu
eeskirjad, mis on vajalikud käesoleva 
peatüki ühetaoliseks kohaldamiseks liidus.
Kõnealused eeskirjad võivad eelkõige olla 
seotud järgnevaga:

Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas 
artikliga 111 vastu delegeeritud õigusakte,
et tagada käesoleva peatüki ühetaoline 
kohaldamine liidus. Kõnealused eeskirjad 
võivad olla seotud järgnevaga:

Or. de

Selgitus

Kõnealused otsused ei ole ainult puhttehnilised otsused.

Muudatusettepanek 432
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) eeskirjad seoses kohapealsete 
kontrollide miinimumtasemega, mis on 
vajalik tõhusaks riskijuhtimiseks, 
sealhulgas tingimused, mille kohaselt 
peavad liikmesriigid asjaomaseid kontrolle 

b) eeskirjad seoses kohapealsete 
kontrollide miinimumtasemega, mille 
määraks kehtestatakse toimiva ühtse 
haldus- ja kontrollisüsteemi alla 
kuuluvate kavade puhul 1% ning muudel 
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suurendama või võivad neid vähendada, 
kui haldus- ja kontrollisüsteemid toimivad 
nõuetekohaselt ning veamäärad on 
vastuvõetaval tasemel;

juhtudel miinimummäär, mis on vajalik 
tõhusaks riskijuhtimiseks, sealhulgas 
tingimused, mille kohaselt peavad 
liikmesriigid asjaomaseid kontrolle 
suurendama või võivad neid vähendada, 
kui veamäärad on vastuvõetaval tasemel, 
kaasa arvatud tähtajad, mille jooksul 
komisjon peaks reageerima näidustusele, 
et liikmesriik kavatseb oma kohapealseid 
kontrolle vähendada;

Or. en

Selgitus

Vastuvõetav veamäär peaks olema piisavaks põhjuseks, et hinnata, kas liikmesriik võib oma 
kontrolle vähendada. Kui liikmesriik teatab kavatsusest oma kontrolle vähendada, tuleks 
komisjoni vetoõigusele kehtestada ajaline piirang.

Muudatusettepanek 433
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et tagada kontrolli nõuetekohane 
ja tõhus kohaldamine ning 
toetuskõlblikkuse tingimuste täitmise 
kontrolli teostamine tõhusal, ühtsel ja 
mittediskrimineerival viisil, mis kaitseb 
liidu finantshuve, antakse komisjonile 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte 
kooskõlas artikliga 111, mis puudutavad 
eeskirju seoses kohapealsete kontrollide 
miinimumtasemega, mis on vajalik 
tulemuslikuks, proportsionaalseks ja 
riskipõhiseks riskijuhtimiseks, sealhulgas 
tingimusi, mille kohaselt peavad 
liikmesriigid asjaomaseid kontrolle 
suurendama või võivad neid vähendada, 
kui veamäärad on vastuvõetaval tasemel, 
kaasa arvatud tähtaegu, mille jooksul 
komisjon peab reageerima näidustusele, 
et liikmesriik kavatseb oma kohapealseid 
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kontrolle vähendada.

Or. en

Selgitus

Raportööri muudatusettepaneku 63 sõnastus „loodud haldus- ja kontrollisüsteemid toimivad 
nõuetekohaselt” võib tuua kaasa palju täiendavaid nõudeid, mis võivad seada ohtu võimaluse 
kontrollide arvu vähendada. Lisaks tuleks kehtestada tähtaeg, mille jooksul komisjon peab 
reageerima, kui liikmesriik kavatseb kontrollide arvu vähendada. See muudatusettepanek 
tuleks siiski viia kooskõlla raportööri valitud rakendusmeetodiga ja Euroopa Parlament 
peaks seda kaitsma (st see tuleks viia delegeeritud õigusaktidesse).

Muudatusettepanek 434
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) eeskirjad seoses kohapealsete 
kontrollide miinimumtasemega, mis on 
vajalik tõhusaks riskijuhtimiseks, 
sealhulgas tingimused, mille kohaselt 
peavad liikmesriigid asjaomaseid 
kontrolle suurendama või võivad neid 
vähendada, kui haldus- ja 
kontrollisüsteemid toimivad 
nõuetekohaselt ning veamäärad on 
vastuvõetaval tasemel;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Raportööri muudatusettepaneku 63 sõnastus „loodud haldus- ja kontrollisüsteemid toimivad 
nõuetekohaselt” võib tuua kaasa palju täiendavaid nõudeid, mis võivad seada ohtu võimaluse 
kontrollide arvu vähendada. Lisaks tuleks kehtestada tähtaeg, mille jooksul komisjon peab 
reageerima, kui liikmesriik kavatseb kontrollide arvu vähendada. See muudatusettepanek 
tuleks siiski viia kooskõlla raportööri valitud rakendusmeetodiga ja Euroopa Parlament 
peaks seda kaitsma (st see tuleks viia delegeeritud õigusaktidesse). 
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Muudatusettepanek 435
Monika Hohlmeier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b – alapunkt i (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) kui pisteliste kohapealsete kontrollide 
käigus tuvastatud vigade finantsmõju 
(veamäär) oli kahel eelneval aastal 
kummalgi väiksem kui 2%, võivad 
liikmesriigid vähendada kohapealsete 
kontrollide arvu kuni 50%;

Or. de

Selgitus

Komisjoni tekst kontrollimäärade alandamise või tõstmise kohta on väga ebamäärane.
Täiendav täpsustus selle kohta, millal tuleb kontrollimäärasid tõsta või alandada, tuleb teha 
põhiõigusaktis.

Muudatusettepanek 436
Monika Hohlmeier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b – alapunkt ii (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) kui pisteliste kohapealsete kontrollide 
käigus tuvastatud vigade finantsmõju 
(veamäär) oli kahel eelneval aastal 
kummalgi suurem kui 5%, suurendavad 
liikmesriigid kohapealsete kontrollide 
arvu kuni 50%;

Or. de

Selgitus

Komisjoni tekst kontrollimäärade alandamise või tõstmise kohta on väga ebamäärane.
Täiendav täpsustus selle kohta, millal tuleb kontrollimäärasid tõsta või alandada, tuleb teha 
põhiõigusaktis.
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Muudatusettepanek 437
Monika Hohlmeier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b – alapunkt iii (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) kui pisteliste kohapealsete kontrollide 
käigus tuvastatud vigade finantsmõju 
(veamäär) oli kahel eelneval aastal 
kummalgi väiksem kui 1%, võivad 
asjaomased liikmesriigid vähendada 
kohapealsete kontrollide arvu 25%-le 
tavamäärast;

Or. de

Selgitus

Komisjoni tekst kontrollimäärade alandamise või tõstmise kohta on väga ebamäärane.
Täiendav täpsustus selle kohta, millal tuleb kontrollimäärasid tõsta või alandada, tuleb teha 
põhiõigusaktis.

Muudatusettepanek 438
Alfreds Rubiks

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui leitakse, et toetusesaaja ei vasta 
toetuskõlblikkuse tingimustele või ei täida 
põllumajandusalaste sektoripõhiste 
õigusaktidega ettenähtud toetuse andmise 
tingimustega seotud kohustusi, lõpetatakse 
toetamine täielikult või osaliselt.

1. Kui leitakse, et toetusesaaja ei vasta 
toetuskõlblikkuse tingimustele või ei täida 
põllumajandusalaste sektoripõhiste 
õigusaktidega ettenähtud toetuse andmise 
tingimustega seotud kohustusi, lõpetatakse 
toetamine täielikult ning makseid nõuetele 
mittevastava osa eest vähendatakse kahel 
järgneval aastal.

Or. lv
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Muudatusettepanek 439
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui liidu õigusega on see ette nähtud, 
kehtestavad liikmesriigid ka karistusi, 
vähendades makstud või makstavat toetust 
või selle osa, mille puhul on 
toetuskõlblikkuse tingimused või 
kohustused täidetud, või jättes ta sellest 
maksest või selle osast ilma

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 440
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui liidu õigusega on see ette nähtud, 
kehtestavad liikmesriigid ka karistusi, 
vähendades makstud või makstavat toetust 
või selle osa, mille puhul on 
toetuskõlblikkuse tingimused või 
kohustused täidetud, või jättes ta sellest 
maksest või selle osast ilma

Kui liidu õigusega on see ette nähtud –
vajaduse korral edasiste üksikasjade 
alusel, mis on sätestatud rakendusaktides 
–, kehtestavad liikmesriigid ka karistusi, 
vähendades makstud või makstavat toetust 
või selle osa, mille puhul on 
toetuskõlblikkuse tingimused või 
kohustused täidetud, või jättes ta sellest 
maksest või selle osast ilma.

Or. en

Muudatusettepanek 441
Albert Deß
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetuse vähendamise summa on 
astmeline vastavalt tuvastatud rikkumise
tõsidusele, ulatusele, kestusele ja 
korduvusele ning ülemmääraks võib olla 
täielik väljaarvamine ühest või mitmest 
toetuskavast üheks või mitmeks 
kalendriaastaks.

Vastavalt tuvastatud mittevastavuse
tõsidusele, ulatusele, kestusele ja 
korduvusele võib kehtestatud 
halduskaristuse ülemmääraks olla täielik 
väljaarvamine ühest või mitmest 
toetuskavast või toetusmeetmest üheks või 
mitmeks kalendriaastaks.

Or. de

Muudatusettepanek 442
Bas Eickhout
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetuse vähendamise summa on astmeline
vastavalt tuvastatud rikkumise tõsidusele, 
ulatusele, kestusele ja korduvusele ning 
ülemmääraks võib olla täielik 
väljaarvamine ühest või mitmest 
toetuskavast üheks või mitmeks 
kalendriaastaks.

Toetuse vähendamise summa on astmeline 
vastavalt tuvastatud mittevastavuse
tõsidusele, ulatusele, kestusele ja 
korduvusele ning ülemmääraks võib olla 
täielik väljaarvamine ühest või mitmest 
toetuskavast või toetusmeetmest üheks või 
mitmeks kalendriaastaks. Avaliku sektori 
vahenditele avalduva riski 
proportsionaalsel hindamisel ning toetuse 
vähendamise arvutamisel, kui taotleja 
rikub nimetatud toetuse andmise 
kokkuleppe tingimusi, tagavad vastutavad 
asutused, et vähendamise määr kajastab 
ühiskonnale rikkumisega põhjustatud 
tegelikke kulusid, võttes arvesse artiklit 
60.

Or. en

Selgitus

Toetuse vähendamise suuruse hindamisel nõuetele vastavuse tingimuste rikkumise puhul 
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(erinevalt toetuskõlblikkuse tingimuste rikkumise puhul kohaldatavatest karistustest) 
otsustatakse vähendamise määrade üle juba tõsiduse (tõsine või mitte), (mõjude) ulatuse ja 
kestuse (kui kaua võtab aega süsteemi taastumine / rikkumisega keskkonnale/rahvatervisele 
põhjustatava riski lõppemine) alusel, kui mõnikord ei ole need määrad realistlikud. 
Proportsionaalsuse nõue tähendab, et kui kulud ühiskonnale on suured, peaks ka 
vähendamised olema suured.

Muudatusettepanek 443
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetuse vähendamise summa on astmeline
vastavalt tuvastatud rikkumise tõsidusele, 
ulatusele, kestusele ja korduvusele ning 
ülemmääraks võib olla täielik 
väljaarvamine ühest või mitmest 
toetuskavast üheks või mitmeks 
kalendriaastaks.

Toetuse vähendamise summa on astmeline
proportsionaalselt tuvastatud rikkumise 
raskusastmele ja laadile vastavalt 
tuvastatud mittevastavuse tõsidusele, 
ulatusele, kestusele ja korduvusele ning 
ülemmääraks võib olla täielik 
väljaarvamine ühest või mitmest 
toetuskavast või toetusmeetmest üheks või 
mitmeks kalendriaastaks.

Or. en

Selgitus

Sõna „raskusaste” tundub olevat asjakohasem kui sõna „suurus”, et säilitada määruses 
kasutatava sõnastuse järjekindlus.

Muudatusettepanek 444
Bas Eickhout
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 2 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mittevastavuse raskusastme hindamisel 
võtavad vastutavad asutused 
vähendamiste kohaldamisel arvesse, et 
reostusjuhtumite või rahvatervise kriiside 
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laadi tõttu võib mõnede mittevastavuse 
liikide korral olla rikkumise algse 
tuvastamise ala väike, kuid tagajärjed 
võivad hõlmata palju suuremat ala või 
kesta palju aastaid.

Or. en

Muudatusettepanek 445
Monika Hohlmeier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 1 osutatud toetamise 
lõpetamisega ja lõikes 2 osutatud 
karistustega seonduvad summad nõutakse 
täies ulatuses sisse.

3. Lõikes 1 osutatud toetamise 
lõpetamisega ja lõikes 2 osutatud 
karistustega seonduvad summad nõutakse 
täies ulatuses sisse, piiramata artikli 56 
lõike 3 kohaldamist.

Or. de

Selgitus

Väga väikeste summade sissenõudmine kujutab endast märkimisväärset halduskoormust.
Seetõttu ei tuleks teatavast miinimumtasemest allapoole jäävaid summasid sisse nõuda, et 
säilitada kulude-tulude suhe.

Muudatusettepanek 446
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Lõikes 1 a osutatud toetamise 
lõpetamisega ja lõikes 2 osutatud 
halduskaristustega seonduvad summad on 
astmelised proportsionaalselt tuvastatud 
rikkumise raskusastmele ja laadile 
vastavalt tuvastatud mittevastavuse 
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tõsidusele, ulatusele, kestusele ja 
korduvusele.

Or. en

Selgitus

Sõna „raskusaste” tundub olevat asjakohasem kui „suurus”, et säilitada sõnastuse 
järjekindlus kogu määruses.

Muudatusettepanek 447
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Määruse (EL) nr …/2012 
[otsetoetused] III jaotise 2. peatükis 
osutatud kohustuste mittetäitmisest 
tulenevad toetamise lõpetamised ja 
toetuste vähendamised ei ületa kõnealuses 
peatükis osutatud makse summat.
Käesolevas lõikes osutatud toetamise 
lõpetamisega seonduvad summad tehakse 
kättesaadavaks liidu toetusena EAFRDst 
rahastatavate maaelu arengukavade 
alusel, nagu on sätestatud määruses (EL) 
nr … [maaelu arengu määrus] ja antakse 
põllumajandustootjatele või 
põllumajandustootjate rühmadele, kes 
võtavad säästvat arengut edendavaid 
meetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 448
Bas Eickhout
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 65 a
Toetamise lõpetamised ja toetuste 

vähendamised seoses maksetega kliima-
ja keskkonnasõbralike 

põllumajandustavade eest
Olenemata artiklist 65 võib toetamise 
lõpetamiste ja toetuse vähendamiste 
summa, mida kohaldatakse kooskõlas 
selle artikliga määruse … [otsetoetused] 
2. peatüki III jaotises osutatud kohustuste 
mittetäitmise tulemusel, ületada 
kõnealuses peatükis osutatud makse 
summa.

Or. en

Muudatusettepanek 449
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 65 a
Toetamise lõpetamised ja toetuste 

vähendamised seoses maksetega kliima-
ja keskkonnasõbralike 

põllumajandustavade eest
Olenemata artiklist 65 ei ületa toetamise 
lõpetamiste ja toetuse vähendamiste 
summa, mida kohaldatakse kooskõlas 
selle artikliga määruse … [otsetoetused] 
2. peatüki III jaotises osutatud kohustuste 
mittetäitmise tulemusel, kõnealuses 
peatükis osutatud makse summat.

Or. en
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Selgitus

Karistused keskkonnasäästlikumaks muutmise meetmetele mittevastavuse eest peaksid 
piirduma põllumajandustootjale makstud tegeliku keskkonnasäästlikumaks muutmise 
toetusega.

Muudatusettepanek 450
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 1 – lõik 1 – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i a) lõikes 1 osutatud meetmete ja 
karistustega seotud menetlused ja 
tehnilised kriteeriumid, juhul kui 
tuvastatakse vastava õigusakti 
kohaldamisest tulenevate kohustuste 
täitmata jätmine.

Or. de

Muudatusettepanek 451
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) lõikes 1 osutatud meetmete ja 
karistustega seotud menetlused ja 
tehnilised kriteeriumid, juhul kui 
rikutakse vastava õigusakti kohaldamisest 
tulenevaid kohustusi;

välja jäetud

Or. de

Selgitus

See ei ole ainult tehniline küsimus.
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Muudatusettepanek 452
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
V jaotis – I a peatükk (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

I a peatükk
Keskkonnasäästlikumaks muutmisega 
seotud kontrollisüsteem ja 
halduskaristused

Or. en

Muudatusettepanek 453
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 67 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 67 a
Keskkonnasäästlikumaks muutmisega 
seotud kontrollid
1. Liikmesriigid kasutavad vajaduse 
korral V jaotise II peatükis sätestatud 
ühtset süsteemi ning eelkõige artikli 69 
lõike 1 puntides a, b, d, e ja f osutatud 
süsteemiosasid.
2. Liikmesriigid teostavad kohapealseid 
kontrolle, et teha kindlaks, kas 
toetusesaajad täidavad määruse … 
[otsetoetused] III jaotise 2. peatükis 
sätestatud kohustusi. Sõltuvalt 
keskkonnasäästlikumaks muutmisega 
seotud meetmetest võivad liikmesriigid 
otsustada viia läbi halduskontrolle, kui on 
võimalik näidata, et need on sama 
tulemuslikud.
3. Kohapealsete kontrollide läbiviimiseks 
koostavad liikmesriigid põllumajanduslike 
majapidamiste ja/või toetusesaajate 
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kontrollikava, mis võib olla sama kui 
artiklis 75 nõutav valim kohapealsete 
kontrollide jaoks.
4. Kohapealsed kontrollid viiakse läbi 
viisil, millega tehakse kindlaks 
majapidamise vastavus kõigile 
asjakohastele keskkonnasäästlikumaks 
muutmise meetmetele.
5. Komisjonile antakse õigus võtta 
kooskõlas artikliga 111 vastu delegeeritud 
õigusaktid kontrollide läbiviimise kohta 
määruse … [otsetoetused] III jaotise 2. 
peatükis osutatud kohustuste täitmise 
kontrollimiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 454
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 67 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 67 b
Keskkonnasäästlikumaks muutmisega 
seotud halduskaristuste kohaldamine
1. Kui leitakse, et toetusesaaja ei täida 
määruse … [otsetoetused] III jaotise 2. 
peatükis sätestatud kohustusi, lõpetatakse 
vastav toetamine täielikult või osaliselt.
2. Toetuse vähendamise summa on 
astmeline vastavalt tuvastatud 
mittevastavuse tõsidusele, ulatusele, 
kestusele ja korduvusele.

Or. en

Muudatusettepanek 455
Mairead McGuinness
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 67 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 67 c
Delegeeritud volitused
1. Komisjonile antakse õigus võtta 
kooskõlas artikliga 111 vastu delegeeritud 
õigusaktid, millega kehtestatakse 
üksikasjalikud eeskirjad, milles 
käsitletakse ühtlustatud aluse loomist 
artiklis 67 b osutatud halduskaristuste 
arvutamiseks, võttes arvesse 
finantsdistsipliinist tulenevaid 
vähendamisi ja artiklis 67 b osutatud 
karistuste arvutamist ja kohaldamist.

Or. en

Muudatusettepanek 456
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Oma ühtset süsteemi luues võivad 
liikmesriigid kasutada asjakohaselt ära 
tehnoloogiat.

Or. en

Muudatusettepanek 457
George Lyon, Sylvie Goulard, Liam Aylward

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Oma ühtset süsteemi luues kasutavad 
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liikmesriigid asjakohaselt ära 
tehnoloogiat.

Or. en

Selgitus

Raportööri muudatusettepanek 78 on liiga ettekirjutav ja võib põhjustada asjatut koormust; 
selles kontekstis tuleks sõna „maksimaalselt” suhtes eelistada sõna „asjakohaselt”.

Muudatusettepanek 458
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 1 − punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) ühtne süsteem, et registreerida artikli 68 
lõikes 2 osutatud toetuse saaja, kes esitab 
toetuse- või maksetaotluse, isikuandmed.

f) süsteem, et registreerida artikli 68 lõikes 
2 osutatud toetuse saaja, kes esitab toetuse-
või maksetaotluse, isikuandmed.

Or. en

Selgitus

Süsteemid peaksid keskenduma pigem tulemustele kui kindlaksmääratud haldusmenetlustele, 
võimaldades liikmesriikidel süsteeme vastavalt oma vajadustele kohandada.

Muudatusettepanek 459
George Lyon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 1 − punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) ühtne süsteem, et registreerida artikli 68 
lõikes 2 osutatud toetuse saaja, kes esitab 
toetuse- või maksetaotluse, isikuandmed.

f) süsteem, et registreerida artikli 68 lõikes 
2 osutatud toetuse saaja, kes esitab toetuse-
või maksetaotluse, isikuandmed.

Or. en
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Selgitus

Niikaua kui süsteem toimib, peaks liikmesriikidel olema vabadus seda vastavalt oma soovile 
hallata.

Muudatusettepanek 460
Jim Higgins, Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vajaduse korral hõlmab ühtne süsteem 
loomade identifitseerimise ja 
registreerimise süsteemi, mis on 
kehtestatud kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) 
nr 1760/200042 ning nõukogu määrusega 
(EÜ) nr 21/200443.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Määruse (EÜ) nr 21/2004 rakendamise raskuste tõttu ei peaks see olema ühtse haldus- ja 
kontrollisüsteemi osaks.

Muudatusettepanek 461
Julie Girling, James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealune andmebaas võimaldab eelkõige 
liikmesriigi pädeval asutusel saada kätte 
andmed iga kalendri- ja/või turustusaasta 
kohta alates 2000. aastast. See võimaldab 
saada otse ja viivitamata kätte ka vähemalt
viie eelneva järjestikuse kalendriaasta 
andmeid.

Kõnealune andmebaas võimaldab eelkõige 
liikmesriigi pädeval asutusel saada kätte 
andmed iga kalendri- ja/või turustusaasta 
kohta alates 2010. aastast. See ei kehti 
nende liikmesriikide suhtes, kes arvutavad 
toetusõiguste ühikuväärtuse vastavalt 
määruse (EL) nr …/… [otsetoetused] 
artikli 22 lõikele 1. Kõigi liikmesriikide 
puhul võimaldab andmebaas saada otse ja 
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viivitamata kätte vähemalt nelja eelneva 
järjestikuse kalendriaasta andmeid.

Or. en

Selgitus

Aastaks, millest alates tuleks andmeid järele vaatamiseks säilitada, tuleks sätestada 2000 
asemel 2010. Sarnaselt suurendaks andmete kohustusliku otse ja viivitamata kättesaadaval 
hoidmise aastate arvu suurendamine makseasutuste kulusid ja see ei ole põhjendatud. 
Seetõttu peaks selleks jääma neli aastat.

Muudatusettepanek 462
Juozas Imbrasas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealune andmebaas võimaldab eelkõige 
liikmesriigi pädeval asutusel saada kätte 
andmed iga kalendri- ja/või turustusaasta 
kohta alates 2000. aastast. See võimaldab 
saada otse ja viivitamata kätte ka vähemalt 
viie eelneva järjestikuse kalendriaasta 
andmeid.

Kõnealune andmebaas võimaldab eelkõige 
liikmesriigi pädeval asutusel saada kätte 
andmed iga kalendri- ja/või turustusaasta 
kohta alates 2000. aastast. ELiga 2004. 
aastal ühinenud liikmesriigid võivad siiski 
tagada andmete kättesaadavuse alates 
2004. aastast. See võimaldab saada otse ja 
viivitamata kätte ka vähemalt viie eelneva 
järjestikuse kalendriaasta andmeid.

Or. lt

Muudatusettepanek 463
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad luua 
detsentraliseeritud andmebaase, kui need 
andmebaasid ning andmete registreerimist 
ja nende kättesaamist käsitlev halduskord 

2. Liikmesriigid võivad luua 
detsentraliseeritud andmebaase, kui need 
andmebaasid ning andmete registreerimist 
ja nende kättesaamist käsitlev halduskord 
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on kogu liikmesriigi territooriumil
ühesugune ja kui need ühilduvad 
omavahel nii, et on võimalik nende 
ristkontrollimine.

on kehtestatud kogu liikmesriigi 
territooriumil ja nii, et on võimalik nende 
ristkontrollimine.

Or. en

Selgitus

See on lihtsustus, mis keskendub pigem tulemustele kui kindlaksmääratud haldusmenetlustele, 
võimaldades liikmesriikidel süsteeme vastavalt oma vajadustele kohandada.

Muudatusettepanek 464
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad luua 
detsentraliseeritud andmebaase, kui need 
andmebaasid ning andmete registreerimist 
ja nende kättesaamist käsitlev halduskord 
on kogu liikmesriigi territooriumil
ühesugune ja kui need ühilduvad 
omavahel nii, et on võimalik nende
ristkontrollimine.

2. Liikmesriigid võivad luua 
detsentraliseeritud andmebaase, kui need 
andmebaasid ning andmete registreerimist 
ja nende kättesaamist käsitlev halduskord 
on kehtestatud kogu liikmesriigi 
territooriumil nii, et on võimalik nende 
ristkontrollimine.

Or. en

Selgitus

See on lihtsustus, mis keskendub pigem tulemustele kui kindlaksmääratud haldusmenetlustele, 
võimaldades liikmesriikidel seega süsteeme vastavalt oma vajadustele kohandada.

Muudatusettepanek 465
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 71 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põldude identifitseerimise süsteem Põldude identifitseerimise süsteem 
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kehtestatakse kaartide, 
maakatastridokumentide või muude 
kartograafiliste alusmaterjalide põhjal. 
Kasutatakse arvutipõhise geograafilise 
informatsiooni süsteemi meetodeid, 
sealhulgas õhust või satelliidilt tehtud 
ortofotosid, mille ühtne standard tagab 
täpsuse, mis on vähemalt samaväärne 
mõõtkavas 1: 5000 oleva kaardiga.

kehtestatakse kaartide, 
maakatastridokumentide või muude 
kartograafiliste alusmaterjalide põhjal. 
Kasutatakse arvutipõhise geograafilise 
informatsiooni süsteemi meetodeid, 
sealhulgas õhust või satelliidilt tehtud 
ortofotosid, mille ühtne standard tagab 
täpsuse, mis on vähemalt samaväärne 
mõõtkavas 1:10000 oleva kaardiga.

Or. en

Selgitus

Praegune kaartide täpsus on juba väga suur; kavandatav üleminek mõõtkavale 1:5000 
tähendaks olulisi ümberkaardistamistöid ja põhjustaks põllumajandustootjatele häireid.

Muudatusettepanek 466
George Lyon, Marit Paulsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 71 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põldude identifitseerimise süsteem 
kehtestatakse kaartide, 
maakatastridokumentide või muude 
kartograafiliste alusmaterjalide põhjal. 
Kasutatakse arvutipõhise geograafilise 
informatsiooni süsteemi meetodeid, 
sealhulgas õhust või satelliidilt tehtud 
ortofotosid, mille ühtne standard tagab 
täpsuse, mis on vähemalt samaväärne 
mõõtkavas 1: 5000 oleva kaardiga.

Põldude identifitseerimise süsteem 
kehtestatakse kaartide, 
maakatastridokumentide või muude 
kartograafiliste alusmaterjalide põhjal. 
Kasutatakse arvutipõhise geograafilise 
informatsiooni süsteemi meetodeid, 
sealhulgas õhust või satelliidilt tehtud 
ortofotosid, mille ühtne standard tagab 
täpsuse, mis on vähemalt samaväärne 
mõõtkavas 1:10000 oleva kaardiga.

Or. en

Selgitus

Praegune mõõtkava 1:10000 annab piisava täpsuse ja suuremat täpsust ei ole vaja. Üleminek 
mõõtkavale 1:5000 tähendaks seetõttu asjatuid halduskulusid.



PE494.482v02-00 26/182 AM\910034ET.doc

ET

Muudatusettepanek 467
Juozas Imbrasas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 71 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põldude identifitseerimise süsteem 
kehtestatakse kaartide, 
maakatastridokumentide või muude 
kartograafiliste alusmaterjalide põhjal. 
Kasutatakse arvutipõhise geograafilise 
informatsiooni süsteemi meetodeid, 
sealhulgas õhust või satelliidilt tehtud 
ortofotosid, mille ühtne standard tagab 
täpsuse, mis on vähemalt samaväärne 
mõõtkavas 1: 5000 oleva kaardiga.

Põldude identifitseerimise süsteem 
kehtestatakse kaartide, 
maakatastridokumentide või muude 
kartograafiliste alusmaterjalide põhjal. 
Kasutatakse arvutipõhise geograafilise 
informatsiooni süsteemi meetodeid, 
sealhulgas õhust või satelliidilt tehtud 
ortofotosid, mille ühtne standard tagab 
täpsuse, mis on vähemalt samaväärne 
mõõtkavas 1:1000 oleva kaardiga.

Or. lt

Muudatusettepanek 468
Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 71 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põldude identifitseerimise süsteem 
kehtestatakse kaartide, 
maakatastridokumentide või muude 
kartograafiliste alusmaterjalide põhjal. 
Kasutatakse arvutipõhise geograafilise 
informatsiooni süsteemi meetodeid, 
sealhulgas õhust või satelliidilt tehtud 
ortofotosid, mille ühtne standard tagab 
täpsuse, mis on vähemalt samaväärne 
mõõtkavas 1: 5000 oleva kaardiga.

Põldude identifitseerimise süsteem 
kehtestatakse kaartide, 
maakatastridokumentide või muude 
kartograafiliste alusmaterjalide põhjal. 
Kasutatakse arvutipõhise geograafilise 
informatsiooni süsteemi meetodeid, 
sealhulgas õhust või satelliidilt tehtud 
ortofotosid, mille ühtne standard tagab 
täpsuse, mis on vähemalt samaväärne 
mõõtkavas 1:5000 oleva kaardiga, võttes 
samas arvesse, et piiride mahamärkimise 
täpsus on kõige rohkem 1,5 meetrit.

Or. en
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Muudatusettepanek 469
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 71 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad otsustada 
maastikuelementide või puhverribadega 
põlde põldude identifitseerimise süsteemi 
mitte lisada.

Or. en

Selgitus

See vähendab oluliselt halduskulusid.

Muudatusettepanek 470
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) põllumajandusettevõtte kõigi põldude 
identifitseerimist võimaldavad üksikasjad, 
nende pindala väljendatuna hektarites 
ühe kümnendkoha täpsusega, nende 
asukoht ning vajaduse korral nende 
kasutusviis ja kas põld on niisutatav;

Or. en

Selgitus

Praegune täpsus põhjustab maatükkide mõõdistamise ja kaardistamisega seotud 
halduskoormust. Täpsusaste 0,01 ha tähendab, et üle 100 m2 suurused mittetoetuskõlblikud 
maa-alad tuleb maatükist välja arvata. Väikeste maa-alade väljaarvamine toob kaasa 
põldude killustumise. Need maa-alad moodustuvad tavapäraselt puudest, põõsastest või 
takistustest ja tihti on neil keskkonnaalane väärtus. Lisaks peavad teadlased nii peente joonte 
tõmbamist võimatuks.
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Muudatusettepanek 471
George Lyon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kõik põllumajandusliku majapidamise 
põllud, sealhulgas mittepõllumajanduslik 
ala, millele taotletakse artikli 68 lõikes 2 
osutatud toetust;

a) kõik põllumajandusliku majapidamise 
põllud, sealhulgas mittepõllumajanduslik 
ala, millele taotletakse artikli 68 lõikes 2 
osutatud toetust, kusjuures 
maastikuelementide või puhverribadega 
põlde ei ole vaja deklareerida;
toetusesaaja märgib siiski oma 
taotlusesse, et talle kuuluvad need põllud 
ja täpsustab pädeva asutuse nõudmisel 
nende asukoha;

Or. en

Selgitus

See tooks kaasa põllumajandustootjate ja makseasutuste koormuse vähenemise, eriti võttes 
arvesse uue maksesüsteemi haldamise keerukust.

Muudatusettepanek 472
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) põllumajandustootja ei pea 
deklareerima oma maastikuelementide või 
puhverribadega põlde. Kõnealune 
põllumajandustootja märgib siiski oma 
taotlusesse, et talle kuuluvad need põllud 
ja täpsustab pädeva asutuse nõudmisel 
nende asukoha.

Or. en
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Selgitus

Eesmärk on vähendada põllumajandustootjate ja makseasutuste koormust, eriti võttes arvesse 
keskkonnasäästlikumaks muutmise toetuse keerukust.

Muudatusettepanek 473
Brian Simpson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 1 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui esimeses lõigus osutatud toetuse saaja 
on seaduslikult registreeritud 
mittetulundusühing, mille peamine 
õiguslik põhikirjaline eesmärk on 
aktiivselt kaitsta ja hallata maad ja/või 
ajaloolist keskkonda selle säilitamiseks ja 
avalikes huvides, võib liikmesriik 
käesoleva artikli tähenduses tunnustada 
nende põllumajanduslikke majapidamisi 
või selliste majapidamiste kogumit kui 
individuaalseid ja eraldi ettevõtteid.

Or. en

Selgitus

Teatavat liiki mittetulundusühingud haldavad mitmeid põllumajanduslikke majapidamisi, 
eesmärgiga tagada jätkusuutlikum ja keskkonnasõbralikum lähenemine põllumajandusele. 
Seetõttu on mõistlik lubada liikmesriikidel suhtuda seda tüüpi organisatsiooni mitmesse 
põllumajanduslikku majapidamisse toetuse- ja maksetaotluste esitamise küsimustes kui 
individuaalsetesse ja eraldi ettevõtetesse, et lihtsustada keerukaid haldusnõudeid ja 
vähendada nendega seotud ebaproportsionaalseid kulusid toetuse saajale ja riiklikele 
makseasutustele.

Muudatusettepanek 474
Wojciech Michał Olejniczak

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid võivad otsustada, et 
toetuse taotlus või maksetaotlus, mis 
täidab lõikes 1 sätestatud nõuded, kehtib 
mitu aastat, eriti kui toetusesaaja 
majapidamise osaks olevate 
individuaalsete põllumajandusmaa 
ühikute või muude määruse (EL) nr …/… 
[otsetoetused] või määruse (EL) nr …/… 
[maaelu areng] kohaselt toetust saanud 
alade osakaal taotluse kehtivuse ajal ei 
muutu. Asjaomased toetusesaajad 
kohustuvad teatama igast muutusest 
eelnevalt esitatud teabes ja esitama iga-
aastase kinnituse osalemiskinnituse kujul.

Or. pl

Selgitus

On oluline lihtsustada maksetaotluste esitamise süsteemi põllumajandustootjate jaoks. Selleks 
peab liikmesriikidel olema võimalik võtta otsuseid taotluste kohta vastu mitmeks aastaks 
korraga. Seda tuleks kohaldada eriti põllumajandustootjate suhtes, kes kasutavad 
traditsioonilisi või ettekavandatud põllumajandusliku tootmise mudeleid.

Muudatusettepanek 475
Herbert Dorfmann, Petri Sarvamaa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid võivad otsustada, et 
toetuse taotlus või maksetaotlus, mis 
täidab lõikes 1 sätestatud nõuded, kehtib 
kogu võetud kohustuste perioodi jooksul, 
eeldusel et asjaomased toetusesaajad 
kohustuvad teatama kord aastas kõigist 
muutustest algselt esitatud teabes.

Or. it
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Muudatusettepanek 476
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid võivad otsustada, et 
toetuse taotlus või maksetaotlus, mis 
täidab lõikes 1 sätestatud nõuded, kehtib 
mitu aastat, eeldusel et asjaomased 
toetusesaajad kohustuvad teatama kõigist 
muutustest algselt esitatud teabes.

Or. en

Selgitus

Praeguse korra kohaselt ei ole juhul, kui põllumajanduse keskkonnatoetuskava lepingu 
taotlus on 15. maiks esitatud ja heaks kiidetud, vaja lepingu sõlminutel lepingu kõigi 
järgnevate aastate jooksul füüsilist maksetaotlust esitada, mistõttu on kasulik see säte 
säilitada.

Muudatusettepanek 477
George Lyon, Sylvie Goulard, Anne E. Jensen, Marit Paulsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid võivad otsustada, et 
toetuse taotlus või maksetaotlus, mis 
täidab lõikes 1 sätestatud nõuded, kehtib 
mitu aastat, eeldusel et asjaomased 
toetusesaajad kohustuvad teatama kõigist 
muutustest algselt esitatud teabes. 
Mitmeaastase taotluse tingimuseks on 
siiski toetusesaaja iga-aastane kinnitus.

Or. en

Selgitus

Raportööri muudatusettepaneku 79 lõpuosa on olemuselt rakenduslik.
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Muudatusettepanek 478
Herbert Dorfmann, Petri Sarvamaa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõik 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Põllumajanduse keskkonnapreemia 
taotlus või maksetaotlus, mis täidab lõikes 
1 sätestatud nõuded, kehtib kogu võetud 
kohustuste perioodi jooksul, eeldusel et 
asjaomased toetusesaajad kohustuvad 
teatama kord aastas kõigist muutustest 
algselt esitatud teabes.

Or. it

Muudatusettepanek 479
Wojciech Michał Olejniczak

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid võivad otsustada 
kasutada esitatud taotlustest saadud teavet 
põllumajandusliku tootmise 
prognoosimiseks.

Or. pl

Selgitus

Liikmesriikidel taotlustest saadud teabe põllumajandusliku tootmise prognoosimiseks 
kasutamise võimaldamine võib aidata neil paremini reageerida põllumajandusturgudel 
kriiside tekkimisele.

Muudatusettepanek 480
Monika Hohlmeier
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Olenemata lõikest 1 võib liikmesriik 
otsustada loobuda otsetoetuste ning 
mitmeaastaste pindala ja loomadega 
seotud maaelu arengu meetmete puhul 
iga-aastaste maksetaotluste esitamise 
nõudest, kui ta võtab kasutusele 
tulemuslikud alternatiivsed meetodid 
nõutavate halduskontrollide läbiviimiseks 
ja kui algse maksetaotlusega võrreldes ei 
esine muudatusi.

Or. de

Selgitus

Iga-aastastest maksetaotlustest loobumisega on võimalik oluliselt vähendada taotlejate 
koormust. Kõnealune kord tugineb senisele korrale, mis on pärit komisjoni määruse (EL) nr 
65/2011 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 rakendamise 
üksikasjalikud eeskirjad seoses kontrollimenetluse rakendamisega ning nõuetele vastavusega 
maaelu arengu toetusmeetmete osas) artiklist 3.

Muudatusettepanek 481
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 74 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühtne süsteem artikli 68 lõikes 2 osutatud 
toetuse saajate isikuandmete 
registreerimiseks võimaldab 
identifitseerida kõik sama toetusesaaja 
esitatud toetuse- ja maksetaotlused.

Süsteem artikli 68 lõikes 2 osutatud toetuse 
saajate isikuandmete registreerimiseks 
võimaldab identifitseerida kõik sama 
toetusesaaja esitatud toetuse- ja 
maksetaotlused.

Or. en

Selgitus

Süsteemid peaksid keskenduma pigem tulemustele kui kindlaksmääratud haldusmenetlustele, 
võimaldades liikmesriikidel süsteeme vastavalt oma vajadustele kohandada.
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Muudatusettepanek 482
George Lyon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 74 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühtne süsteem artikli 68 lõikes 2 osutatud 
toetuse saajate isikuandmete 
registreerimiseks võimaldab 
identifitseerida kõik sama toetusesaaja 
esitatud toetuse- ja maksetaotlused.

Süsteem artikli 68 lõikes 2 osutatud toetuse 
saajate isikuandmete registreerimiseks 
võimaldab identifitseerida kõik sama 
toetusesaaja esitatud toetuse- ja 
maksetaotlused.

Or. en

Selgitus

Niikaua kui süsteem toimib, peaks liikmesriikidel olema vabadus seda vastavalt oma soovile 
hallata.

Muudatusettepanek 483
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 75 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid viivad vastavalt artiklile 
61 makseasutuste või nende delegeeritud 
asutuste kaudu läbi toetusetaotluste 
halduskontrolle toetuskõlblikkuse 
tingimuste täitmise kontrollimiseks.
Kõnealuseid kontrolle täiendavad 
kohapealsed kontrollid.

1. Liikmesriigid viivad vastavalt artiklile 
61 makseasutuste või nende delegeeritud 
asutuste kaudu läbi toetusetaotluste 
halduskontrolle toetuskõlblikkuse 
tingimuste täitmise kontrollimiseks.
Kõnealuseid kontrolle täiendavad 
kohapealsed kontrollid, mille eesmärk on 
jälgida toetuskavade sätetele vastavust ja 
olemusliku riski taset ning mille arvu 
kohandatakse olemuslike ja 
kontrolliriskide valguses.

Or. en
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Selgitus

See selgitab vajadust pisteliste kohapealsete kontrollide järele ja nende eesmärki.

Muudatusettepanek 484
George Lyon, Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 75 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid viivad vastavalt artiklile 
61 makseasutuste või nende delegeeritud 
asutuste kaudu läbi toetusetaotluste 
halduskontrolle toetuskõlblikkuse 
tingimuste täitmise kontrollimiseks. 
Kõnealuseid kontrolle täiendavad 
kohapealsed kontrollid.

1. Liikmesriigid viivad vastavalt artiklile 
61 makseasutuste või nende delegeeritud 
asutuste kaudu läbi toetusetaotluste 
halduskontrolle toetuskõlblikkuse 
tingimuste täitmise kontrollimiseks. 
Kõnealuseid kontrolle täiendavad 
kohapealsed kontrollid, mille eesmärk on 
jälgida toetuskavade sätetele vastavust ja 
olemusliku riski taset ning mille arvu 
kohandatakse olemuslike ja 
kontrolliriskide valguses.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek selgitab raportööri muudatusettepanekut 80.

Muudatusettepanek 485
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 75 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Iga liikmesriik määrab käesolevas 
peatükis ettenähtud kontrollimiste 
koordineerimise eest vastutava asutuse.

Or. es
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Selgitus

Komisjon jättis välja kontrollimiste koordineerimise eest vastutava asutuse määramist 
puudutava lõigu. On oluline see lõik säilitada, eriti nende riikide jaoks, kus tuleb 
koordineerida paljusid makseasutusi.

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

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 75 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Iga liikmesriik määrab käesolevas 
peatükis ettenähtud kontrollimiste 
koordineerimise eest vastutava asutuse.

Or. es

Selgitus

See lõik tuleb säilitada piirkondlike organitega liikmesriikide jaoks, kuna neil on vaja samal 
territooriumil koordineerida mitmeid makseasutusi.

Muudatusettepanek 487
George Lyon, Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 75 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kohapealsete kontrollide läbiviimiseks 
koostavad liikmesriigid põllumajanduslike 
majapidamiste ja/või toetusesaajate 
kontrollikava.

2. Kohapealsete kontrollide läbiviimiseks 
koostavad liikmesriigid põllumajanduslike 
majapidamiste ja/või toetusesaajate 
kontrollikava, mis koosneb juhuslikust 
osast, et saada representatiivne veamäär, 
ja riskipõhisest osast, mis võimaldab 
esmast tähelepanu kõrge riskiga 
taotlustele.

Or. en
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Selgitus

Muudatusettepanekuga tehakse vajalik parandus raportööri muudatusettepanekusse 81.

Muudatusettepanek 488
Robert Dušek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 75 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid võivad põldude 
kohapealsete kontrollide teostamiseks 
kasutada kaugseiret ja ülemaailmset 
satelliitnavigatsioonisüsteemi (GNSS).

3. Liikmesriigid võivad põldude 
kohapealsete kontrollide teostamiseks 
kasutada kaugseiret, fotogramm-meetriat, 
geodeetilisi seiremeetodeid ja 
ülemaailmset satelliitnavigatsioonisüsteemi 
(GNSS).

Or. en

Muudatusettepanek 489
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 75 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid võivad põldude 
kohapealsete kontrollide teostamiseks 
kasutada kaugseiret ja ülemaailmset 
satelliitnavigatsioonisüsteemi (GNSS).

3. Liikmesriigid võivad põldude 
kohapealsete kontrollide teostamiseks 
kasutada kaugseiret, fotogramm-meetriat, 
geodeetilisi seiremeetodeid ja 
ülemaailmset satelliitnavigatsioonisüsteemi 
(GNSS).

Or. en

Muudatusettepanek 490
Petri Sarvamaa
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 75 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kui keskkonnasäästlikumaks 
muutmise meetmeid on võimalik 
kontrollida üksnes klassikaliste 
kohapealsete kontrollidega, on kontrolli 
piirmääraks 1%.

Or. en

Muudatusettepanek 491
Riikka Manner, Hannu Takkula, Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 75 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Pindala mõõtmisel kohaldatakse 
mõõtmishälbe kompenseerimiseks põllu 
perimeetri suhtes mõõtmisprotseduurist 
sõltumata [1,25] m laiust puhvrit.

Or. en

Selgitus

On oluline, et määruses võetaks arvesse, et kõigil mõõtmisprotseduuridel on samasugune 
lubatud hälbe määr. Kohapealsete kontrollide lubatud tehniline hälve on praegu liiga väike. 
Samasugune lubatud hälbe määr mõõtmisprotseduurist sõltumata aitaks menetlusi lihtsustada 
ning aitaks saavutada tulemused, mis on üksteisega rohkem kooskõlas.

Muudatusettepanek 492
Riikka Manner, Hannu Takkula, Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 75 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Kui keskkonnasäästlikumaks 
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muutmise meetmeid on võimalik 
kontrollida üksnes klassikaliste 
kohapealsete kontrollidega, on kontrolli 
määraks 1%.

Or. en

Selgitus

Keskkonnasäästlikumaks muutmise meetmete kontrolli piirmääraks tuleks sätestada 1%, nagu 
see on nõuetele vastavuse kontrollimise puhul.

Muudatusettepanek 493
Robert Dušek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 76 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 68 lõikes 2 osutatud toetuskavade ja 
meetmete kohased maksed tehakse 
järgneval kalendriaastal, ajavahemikul 1. 
detsembrist 30. juunini. Kõnealusel 
ajavahemikul tehakse makseid kuni kahes 
osas.

Artikli 68 lõikes 2 osutatud toetuskavade ja 
meetmete kohased maksed tehakse 
järgneval kalendriaastal, ajavahemikul 16. 
oktoobrist 15. oktoobrini. Kõnealusel 
ajavahemikul tehakse makseid kuni kahes 
osas.

Or. en

Muudatusettepanek 494
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 76 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 68 lõikes 2 osutatud toetuskavade ja 
meetmete kohased maksed tehakse 
järgneval kalendriaastal, ajavahemikul 1. 
detsembrist 30. juunini. Kõnealusel 
ajavahemikul tehakse makseid kuni kahes 
osas.

Artikli 68 lõikes 2 osutatud toetuskavade ja 
meetmete kohased maksed tehakse 
järgneval kalendriaastal, ajavahemikul 16. 
oktoobrist 15. oktoobrini. Kõnealusel 
ajavahemikul tehakse makseid kuni kahes 
osas.



PE494.482v02-00 40/182 AM\910034ET.doc

ET

Or. en

Muudatusettepanek 495
Robert Dušek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 76 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad siiski enne 1. 
detsembrit, kuid mitte enne 16. oktoobrit 
teha ettemakseid kuni 50 % ulatuses 
otsetoetuste puhul ja 75 % maaelu arengu 
raames antava toetuse puhul, nagu on 
osutatud artikli 68 lõikes 2.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 496
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 76 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad siiski enne 1. 
detsembrit, kuid mitte enne 16. oktoobrit 
teha ettemakseid kuni 50 % ulatuses 
otsetoetuste puhul ja 75 % maaelu arengu 
raames antava toetuse puhul, nagu on 
osutatud artikli 68 lõikes 2.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 497
Eric Andrieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 76 – lõige 1 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad siiski enne 1. 
detsembrit, kuid mitte enne 16. oktoobrit
teha ettemakseid kuni 50 % ulatuses 
otsetoetuste puhul ja 75 % maaelu arengu 
raames antava toetuse puhul, nagu on 
osutatud artikli 68 lõikes 2.

Liikmesriigid võivad siiski teha 
ettemakseid kuni 50% ulatuses otsetoetuste 
puhul ja 75% maaelu arengu raames antava 
toetuse puhul, nagu on osutatud artikli 68 
lõikes 2, enne 1. detsembrit, kuid mitte 
enne 16. oktoobrit, või määruse (EL) nr 
… [maaelu arengu määrus] artiklis 32 
osutatud toetuse puhul mitte enne 15. 
septembrit.

Or. fr

Muudatusettepanek 498
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 76 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad siiski enne 1. 
detsembrit, kuid mitte enne 16. oktoobrit 
teha ettemakseid kuni 50 % ulatuses 
otsetoetuste puhul ja 75 % maaelu arengu 
raames antava toetuse puhul, nagu on 
osutatud artikli 68 lõikes 2.

Liikmesriigid võivad siiski enne 1. 
detsembrit, kuid mitte enne 16. oktoobrit 
teha ettemakseid kuni 50% ulatuses 
otsetoetuste puhul ja kuni 75% maaelu 
arengu raames antava toetuse puhul, nagu 
on osutatud artikli 68 lõikes 2.

Or. es

Muudatusettepanek 499
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 76 – lõige 1 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib artikli 111 kohaste 
delegeeritud õigusaktidega lubada 
liikmesriikidel suurendada kolmandas 
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lõigus osutatud protsendimäära erandlikel 
ja nõuetekohaselt põhjendatud 
tingimustel 80%-ni.

Or. es

Selgitus

Tuleb lisada võimalus ettemaksete protsendimäära suurendamiseks. See on juba ette nähtud 
määruse (EÜ) nr 73/2009 artikli 29 lõikes 4.

Muudatusettepanek 500
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 76 – lõige 1 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks eelmise lõigu 
kohaldamist, võib komisjon 
rakendusaktidega lubada liikmesriikidel 
suurendada ettemaksete protsendimäära 
80%-ni piirkondades, kus 
põllumajandustootjad on erandlike 
tingimuste tõttu tõsistes rahalistes 
raskustes. Rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 112 lõikes 3 sätestatud 
kontrollimenetlusega.

Or. es

Selgitus

Tuleb lisada võimalus ettemaksete protsendimäära suurendamiseks. See on juba ette nähtud 
määruse (EÜ) nr 73/2009 artikli 29 lõikes 4.

Muudatusettepanek 501
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 76 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud makseid ei tehta enne, 
kui liikmesriigi poolt artikli 75 kohaselt 
teostatav toetuskõlblikkuse tingimuste 
täitmise kontroll on lõpule viidud.

2. Lõikes 1 osutatud makseid individuaalse 
taotluse alusel ei tehta enne, kui 
liikmesriigi poolt artikli 75 kohaselt 
teostatav toetuskõlblikkuse tingimuste 
täitmise kontroll selle taotluse osas on
lõpule viidud.

Or. en

Muudatusettepanek 502
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 76 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud makseid ei tehta enne, 
kui liikmesriigi poolt artikli 75 kohaselt
teostatav toetuskõlblikkuse tingimuste 
täitmise kontroll on lõpule viidud.

2. Lõikes 1 osutatud makseid ei tehta enne, 
kui liikmesriigid on artikli 75 kohaselt
kontrollinud, et ettemaksete aluseks 
olevate taotluste toetuskõlblikkuse
tingimused on täidetud.

Or. es

Muudatusettepanek 503
Jim Higgins, Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 76 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud makseid ei tehta enne, 
kui liikmesriigi poolt artikli 75 kohaselt 
teostatav toetuskõlblikkuse tingimuste 
täitmise kontroll on lõpule viidud.

2. Makseid individuaalse makse alusel ei 
tehta enne, kui liikmesriigi poolt artikli 75 
kohaselt teostatav toetuskõlblikkuse 
tingimuste täitmise kontroll selle makse 
osas on lõpule viidud.

Or. en
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Muudatusettepanek 504
Petri Sarvamaa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 76 – lõige 2 – punkt a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) Erandina lõikest 2 võivad liikmesriigid 
otsustada, võttes arvesse liigse väljamakse 
ohtu, maksta kuni 50% määruse … 
[otsetoetused] 2. peatüki III jaotises 
osutatud otsetoetustest ja 75% maaelu 
arengu raames antavast toetusest, nagu 
on osutatud artikli 68 lõikes 2, pärast 
artikli 61 lõikes 1 ette nähtud 
halduskontrollide lõpuleviimist. 
Väljamakse protsent on kõikide meetme 
või tegevuste kogumi raames toetuse 
saajate puhul ühesugune.

Or. en

Muudatusettepanek 505
George Lyon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 76 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Erandina lõikest 2 võivad 
liikmesriigid otsustada, võttes arvesse 
liigse väljamakse ohtu, maksta kuni 75% 
maaelu arengu raames antavast toetusest, 
nagu on osutatud artikli 68 lõikes 2, 
pärast artikli 61 lõikes 1 ette nähtud 
halduskontrollide lõpuleviimist. 
Väljamakse protsent on kõikide meetme 
või tegevuste kogumi raames toetuse 
saajate puhul ühesugune.

Or. en
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Selgitus

Praegu saab maaelu arengu meetmete puhul teha ettemakseid alles siis, kui kõik 
halduskontrollid on lõpule viidud. See olukord tuleks jätta muutmata. Sama ei peaks siiski 
kehtima I samba kohase keskkonnasäästlikumaks muutmise komponendi suhtes, kuna see 
võiks I samba kontrollisüsteemi ülemäära keerukaks muuta (ettemaksete tegemise eeskirjad 
oleksid põhitoetuskava ja keskkonnasäästlikumaks muutmise toetuste puhul erinevad).

Muudatusettepanek 506
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Riikka Manner, Nils Torvalds, 
Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 76 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Erandina lõikest 2 võivad 
liikmesriigid otsustada, võttes arvesse 
liigse väljamakse ohtu, maksta kuni 50% 
määruse … [otsetoetused] 2. peatüki III 
jaotises osutatud otsetoetustest ja 75% 
maaelu arengu raames antavast toetusest, 
nagu on osutatud artikli 68 lõikes 2, 
pärast artikli 61 lõikes 1 ette nähtud 
halduskontrollide lõpuleviimist. 
Väljamakse protsent on kõikide meetme 
või tegevuste kogumi raames toetuse 
saajate puhul ühesugune. Otsetoetusi ei 
maksta enne 16. oktoobrit.

Or. en

Selgitus

Kliimatingimuste tõttu peavad põhjamaade põllumajandustootjad sageli tegema hiliseid 
muudatusi oma külvamisplaanides. See tähendab, et kontrolle alustatakse mõnikord üsna 
hilja ja need võidakse ka lõpetada üsna hilja. Hilised maksed tekitavad toetusesaajatele 
tõsiseid raskusi. Artikliga 76 karmistatakse tunduvalt praegusi maaelu arengu raames 
tehtavaid ettemakseid puudutavaid eeskirju.

Muudatusettepanek 507
Julie Girling
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 76 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Erandina lõikest 2 võivad 
liikmesriigid otsustada, võttes arvesse 
liigse väljamakse ohtu, maksta kuni 75% 
maaelu arengu raames antavast toetusest, 
nagu on osutatud artikli 68 lõikes 2, 
pärast artikli 61 lõikes 1 ette nähtud 
halduskontrollide lõpuleviimist. 
Väljamakse protsent on kõikide meetme 
või tegevuste kogumi raames toetuse 
saajate puhul ühesugune.

Or. en

Muudatusettepanek 508
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 76 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Erandina lõikest 1 võib komisjon 
rakendusaktidega lubada liikmesriikidel, 
arvestades eelarveseisundit, teha enne 16. 
oktoobrit ettemakseid (kuni 50% ulatuses 
maksetest) piirkondades, kus 
põllumajandustootjad on erandlike 
tingimuste tõttu tõsistes rahalistes 
raskustes. Rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 112 lõikes 3 sätestatud 
kontrollimenetlusega.

Or. es

Muudatusettepanek 509
Brian Simpson
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 76 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 76 a
Läbipaistvus

Liikmesriigid teevad asjakohasel viisil ja 
õigeaegselt kättesaadavaks teabe määruse 
(EL) nr xxx/xxx [otsetoetused] I lisas 
loetletud toetuskavade ning määruse (EL) 
nr xxx/xxx [maaelu areng] kohaselt 
antava toetuse saajate kohta.
Selle teabe kättesaadavaks tegemisel 
võetakse nõuetekohaselt arvesse 
konfidentsiaalsus- ja turvalisusnõudeid. 
Füüsiliste isikute puhul piirdub 
avaldamine lepinguosalise või 
toetusesaaja nime, tema asukoha, saadud 
summa ja toetuskavaga, mille alusel see 
maksti. Komisjon kehtestab 
rakendusaktiga toetuste avalikustamise 
kriteeriumid.

Or. en

Selgitus

Maksumaksjatel on õigus teada, kuidas avaliku sektori vahendeid kulutatakse, mistõttu on 
ÜPP suurem läbipaistvus ülioluline ja toimib võimsa kaitsemeetmena raiskamise, pettuste ja 
ELi vahendite kuritarvitamise vastu.

Muudatusettepanek 510
Giovanni La Via

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) artikli 70 kohase elektroonilise 
andmebaasi põhijooned, mõisted ja 
kvaliteedinõuded;

Or. en
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Muudatusettepanek 511
Giovanni La Via

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 1 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b b) artikli 71 kohase põldude 
identifitseerimise süsteemi ning artikli 74 
kohase toetusesaajate identifitseerimise 
süsteemi põhijooned, mõisted ja 
kvaliteedinõuded;

Or. en

Muudatusettepanek 512
Giovanni La Via

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 1 – punkt b c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b c) artikli 72 kohaste toetusõiguste 
identifitseerimise ja registreerimise 
süsteemi põhijooned, mõisted ja 
kvaliteedinõuded;

Or. en

Muudatusettepanek 513
Giovanni La Via

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 1 – punkt b d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b d) eeskirjad artikli 73 kohaste toetuse- ja 
maksetaotluste kohta ning toetusõiguste 
taotluste kohta, sealhulgas taotluste 
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esitamise lõppkuupäev, nõuded taotlustes 
märgitavate miinimumandmete kohta, 
toetusetaotluste muutmise või tühistamise 
sätted, toetusetaotluse esitamise nõudest 
vabastamine ning sätted, mis lubavad 
liikmesriigil kohaldada lihtsustatud 
menetlust või parandada ilmselgeid vigu;

Or. en

Muudatusettepanek 514
Giovanni La Via

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 1 – punkt b e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b e) eeskirjad kontrolli teostamise kohta, 
et kontrollida kohustuste täitmist ning 
toetuse- või maksetaotluses esitatud teabe 
õigsust ja täielikkust;

Or. en

Muudatusettepanek 515
Peter Jahr, Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) sätted toetuse arvutamise aluse 
ühtlustatud määratluse kohta, sealhulgas 
eeskirjad, kuidas tegutseda teatavatel 
juhtudel, kui toetuskõlblikud alad 
sisaldavad maastikuelemente ja puid;

välja jäetud

Or. de
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Muudatusettepanek 516
Bas Eickhout
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) sätted toetuse arvutamise aluse 
ühtlustatud määratluse kohta, sealhulgas 
eeskirjad, kuidas tegutseda teatavatel 
juhtudel, kui toetuskõlblikud alad 
sisaldavad maastikuelemente ja puid;

b) sätted toetuse arvutamise aluse 
ühtlustatud määratluse kohta, sealhulgas 
eeskirjad, kuidas tegutseda teatavatel 
juhtudel, kui toetuskõlblikud alad 
sisaldavad maastikuelemente ja puid;
abikõlblikkuse eeskirjad, mille suhtes 
toetusesaajaid kontrollitakse, on 
kooskõlas kliimamuutuse, bioloogilise 
mitmekesisuse vähenemise ja säästvale 
põllumajandusele ülemineku 
väljakutsetele vastamisega ja nii ei tohiks 
nendega karistada kõrge loodusliku 
väärtusega põllumajandussüsteeme või 
ekstensiivseid agrometsandussüsteeme 
ega põhjustada keskkonnakvaliteedi või 
bioloogilise mitmekesisuse vähenemist. 
Paindlikkust tuleks lubada asjaomase 
liikmesriigi või piirkonna kohalike tavade 
alusel ning sellised eelnevalt põhjendatud 
erandid nähakse ette agronoomilistel, 
ökoloogilistel või keskkonnaalastel 
põhjustel. 

Or. en

(Praegu kehtiv määrus: määruse 1122/2009 artikli 34 lõiked 2, 3, 4 ja komisjoni praegused 
juhenddokumendid 

http://marswiki.jrc.ec.europa.eu/wikicap/index.php/Category_art_34_content)

Selgitus

Puude esinemine põllumajandussüsteemides võib tegelikult suurendada agroökoloogilist 
funktsionaalsust: hästi korraldatud agrometsandussüsteemid on tunduvalt produktiivsemad 
kui monokultuurid. Liikmesriikidele tuleks võimaldada paindlikkust, nagu praegu kehtivas 
määruses ja komisjoni juhenddokumentides. See subsidiaarsusel põhinev paindlikkus tuleks 
reformi järel säilitada, et võimaldada kõrge loodusliku väärtusega tootmissüsteemide 
nõuetekohane tunnustamine toetuskõlbliku maana, mis pakub ühiskonnale avalikke hüvesid.
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Muudatusettepanek 517
Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) sätted toetuse arvutamise aluse 
ühtlustatud määratluse kohta, sealhulgas 
eeskirjad, kuidas tegutseda teatavatel 
juhtudel, kui toetuskõlblikud alad 
sisaldavad maastikuelemente ja puid;

b) sätted toetuse arvutamise aluse 
ühtlustatud määratluse kohta;

Or. de

Muudatusettepanek 518
Monika Hohlmeier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) sätted toetuse arvutamise aluse 
ühtlustatud määratluse kohta, sealhulgas 
eeskirjad, kuidas tegutseda teatavatel 
juhtudel, kui toetuskõlblikud alad 
sisaldavad maastikuelemente ja puid;

b) sätted toetuse arvutamise aluse 
ühtlustatud määratluse kohta;

Or. de

Selgitus

Olulisi sätteid, mis käsitlevad poliitika seisukohast asjakohast sisu, ei tohi reguleerida 
delegeeritud õigusaktidega, vaid need tuleb määratleda põhiõigusaktis. Kõnealuste sageli 
arvukate ja väga väikeste alade väljaarvutamine põhjustab ebaproportsionaalselt suurt 
halduskoormust. Seetõttu tuleks leida tulevikus vähembürokraatlik lahendus. Lisaks on 
maastikuelementidel kasulik mõju loodusele ja viljaka pinnase säilimisele.

Muudatusettepanek 519
Hans-Peter Mayer
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 2 – lõik 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) eeskirjad kontrolli teostamise kohta, 
et kontrollida kohustuste täitmist ning 
toetuse- või maksetaotluses esitatud teabe 
õigsust ja täielikkust;

Or. de

Muudatusettepanek 520
Juozas Imbrasas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) sätted tahtlike rikkumiste, väiksemate 
rikkumiste, vähendamiste kuhjumise ning
erinevate vähendamiste samaaegse 
kohaldamise ühetaolise ja proportsionaalse 
kohtlemise kohta;

b) sätted tõsiste rikkumiste, väiksemate 
rikkumiste, vähendamiste kuhjumise ning 
erinevate vähendamiste samaaegse 
kohaldamise ühetaolise ja proportsionaalse 
kohtlemise kohta;

Or. lt

Muudatusettepanek 521
Giovanni La Via

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) artikli 70 kohase elektroonilise 
andmebaasi põhijooned, mõisted ja 
kvaliteedinõuded;

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 522
Giovanni La Via

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) artikli 71 kohase põldude 
identifitseerimise süsteemi ning artikli 74 
kohase toetusesaajate identifitseerimise 
süsteemi põhijooned, mõisted ja 
kvaliteedinõuded;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 523
Giovanni La Via

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) artikli 72 kohaste toetusõiguste 
identifitseerimise ja registreerimise 
süsteemi põhijooned, mõisted ja 
kvaliteedinõuded;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 524
Giovanni La Via

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) eeskirjad artikli 73 kohaste toetuse- ja 
maksetaotluste kohta ning toetusõiguste 
taotluste kohta, sealhulgas taotluste 
esitamise lõppkuupäev, nõuded taotlustes 
märgitavate miinimumandmete kohta, 

välja jäetud
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toetusetaotluste muutmise või tühistamise 
sätted, toetusetaotluse esitamise nõudest 
vabastamine ning sätted, mis lubavad 
liikmesriigil kohaldada lihtsustatud 
menetlust või parandada ilmselgeid vigu;

Or. en

Muudatusettepanek 525
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) eeskirjad kontrolli teostamise kohta, et 
kontrollida kohustuste täitmist ning 
toetuse- või maksetaotluses esitatud teabe 
õigsust ja täielikkust;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 526
Giovanni La Via

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) eeskirjad kontrolli teostamise kohta, et 
kontrollida kohustuste täitmist ning 
toetuse- või maksetaotluses esitatud teabe 
õigsust ja täielikkust;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 527
Giovanni La Via
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) tehnilised mõisted käesoleva peatüki 
ühetaoliseks rakendamiseks;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 528
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 88

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 529
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 88 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks antakse komisjonile õigus võtta 
kooskõlas artikliga 111 vastu delegeeritud 
õigusakte artiklis 80 osutatud kontrolli 
teostamise eeskirjade kohta seoses 
ettevõtjate valiku, kontrollimäära ja -
kalendriga.

Or. de

Muudatusettepanek 530
Giovanni La Via
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 88 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab vajaduse korral 
rakendusaktidega vastu vajalikud sätted 
käesoleva määruse ühetaoliseks 
kohaldamiseks liidus, eelkõige seoses 
järgmisega:

Komisjon võtab vajaduse korral 
rakendusaktidega vastu vajalikud sätted 
käesoleva peatüki ühetaoliseks 
kohaldamiseks liidus, eelkõige seoses 
järgmisega:

Or. en

Muudatusettepanek 531
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 88 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) artiklis 80 osutatud kontrolli 
teostamine seoses ettevõtjate valiku, 
kontrollimäära ja -kalendriga;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 532
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 89

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 89 välja jäetud
Turumeetmetega seotud muud kontrollid
1. Liikmesriigid võtavad meetmeid selle 
tagamiseks, et määruse (EL) nr xxx/xxx 
[ühine turukorraldus] I lisas osutatud 
tooteid, mis ei ole märgistatud kooskõlas 
kõnealuse määruse sätetega, ei turustata 
või need kõrvaldatakse turult.
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2. Ilma et see piiraks komisjoni 
vastuvõetavaid võimalikke erisätteid, tuleb 
määruse (EL) nr xxx/xxx [ühine 
turukorraldus] artikli 129 lõike 1 
punktides a ja b nimetatud toodete liitu 
importimisel kontrollida, kas kõnealuse 
artikli lõike 1 tingimused on täidetud.
3. Liikmesriigid teostavad 
riskianalüüsipõhist kontrolli, et teha 
kindlaks, kas määruse (EL) nr xxx/xxx 
[ühine turukorraldus] I lisas osutatud 
tooted vastavad määruse (EL) nr xxx/xxx 
[ühine turukorraldus] II osa II jaotise I 
peatüki I jaos sätestatud eeskirjadele, 
ning kohaldavad asjakohaseid 
halduskaristusi.
4. Liidu vahendite ning liidu veinide 
identiteedi, päritolu ja kvaliteedi 
kaitsmiseks antakse komisjonile õigus 
võtta vastu delegeeritud õigusakte 
kooskõlas artikliga 111 seoses 
järgnevaga:
a) isotoopide analüüside andmepanga 
loomine, mis aitaks liikmesriikide kogutud 
proovide põhjal avastada pettust, ning 
eeskirjad liikmesriikide andmepankade 
kohta;
b) eeskirjad kontrolliasutuste ja nende 
vastastikuse abi kohta;
c) eeskirjad liikmesriikide tulemuste 
ühiskasutuse kohta;
d) eeskirjad karistuste kohaldamise kohta 
erandlike asjaolude korral.

Or. en

Muudatusettepanek 533
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 90 – lõige 3 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjonile antakse õigus võtta 
kooskõlas artikliga 111 vastu delegeeritud 
õigusakte seoses järgmisega:
a) liikmesriikide rakendatavad meetmed 
kaitstud päritolunimetuste ja 
geograafiliste tähiste ebaseadusliku 
kasutamise ärahoidmiseks;
b) liikmesriikide tehtavad kontrollid, 
sealhulgas analüüsid.

Or. de

Selgitus

Kõnealused otsused ei ole ainult puhttehnilised otsused.

Muudatusettepanek 534
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 90 – lõige 4 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) liikmesriikide rakendatavad meetmed 
kaitstud päritolunimetuste ja 
geograafiliste tähiste ebaseadusliku 
kasutamise ärahoidmiseks;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 535
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 90 – lõige 4 – lõik 1 – punkt d
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) liikmesriikide tehtavad kontrollid, 
sealhulgas analüüsid.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 536
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 91 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui artiklis 92 osutatud toetusesaaja ei 
täida põllumajanduslikus majapidamises 
artiklis 93 sätestatud nõuetele vastavuse 
eeskirju, kohaldatakse tema suhtes 
karistust.

1. Kui artiklis 92 osutatud toetusesaaja ei 
täida põllumajanduslikus majapidamises 
artiklis 93 sätestatud nõuetele vastavuse 
eeskirju, kohaldatakse tema suhtes rahalist 
karistust.

Or. ro

Selgitus

Keeleline parandus, mida kohaldatakse kogu dokumendi ulatuses. 

Muudatusettepanek 537
George Lyon, Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 91 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) rikkumine seondub toetusesaaja 
põllumajandusliku tegevusega ning

b) rikkumine seondub toetusesaaja 
põllumajandusliku tegevusega või

Or. en

Selgitus

Nimetatud elemente ei liideta; seetõttu tuleb originaalteksti muuta.
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Muudatusettepanek 538
George Lyon, Brian Simpson, Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 91 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks artikli 97 kohaldamist, 
ei peeta loomade identifitseerimis- ja 
registreerimissüsteemide tehnilisest 
tõrkest tulenevat nõuete mittetäitmist 
„asjaomasele toetusesaajale vahetult 
omistatava tegemise või tegematajätmise” 
tagajärjeks.

Or. en

Selgitus

Määruses peab olema täiesti selgelt välja toodud, et loomade identifitseerimis- ja 
registreerimiseeskirjade rakendamisel ei tohiks panna põllumajandustootjatele vastutust 
riiderite tehniliste tõrgete eest.

Muudatusettepanek 539
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 91 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealust karistust ei kohaldata siiski 
metsaalade suhtes juhul, kui asjaomase ala 
puhul ei ole taotletud toetust vastavalt 
määruse (EL) nr xxx/xxx [maaelu areng] 
artikli 22 lõike 1 punktile a ning artiklitele 
31 ja 35.

Kõnealust karistust ei kohaldata siiski 
metsaalade suhtes juhul, kui asjaomase ala 
puhul ei ole taotletud toetust vastavalt 
määruse (EL) nr xxx/xxx [maaelu areng] 
artikli 22 lõike 1 punktile a ning artiklitele 
31 ja 35. Lisaks ei kohaldata seda 
karistust, kui nõuete mittetäitmine tuleneb 
loomade identifitseerimis- ja 
registreerimissüsteemide tehnilisest 
tõrkest.

Or. en
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Muudatusettepanek 540
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 91 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealust karistust ei kohaldata siiski 
metsaalade suhtes juhul, kui asjaomase 
ala puhul ei ole taotletud toetust vastavalt 
määruse (EL) nr xxx/xxx [maaelu areng] 
artikli 22 lõike 1 punktile a ning artiklitele 
31 ja 35.

Kõnealust karistust ei kohaldata siiski 
metsaalade suhtes.

Or. de

Muudatusettepanek 541
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 91 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid võivad luua 
hoiatussüsteemi, et võimaldada nõudeid 
mittetäitvatel toetusesaajatel parandada 
eeskirjade eiramine, enne kui määratakse 
halduskaristus. Kui liikmesriik otsustab 
seda võimalust kasutada, saadab pädev 
asutus toetusesaajale esialgse 
hoiatuskirja, teavitades teda avastatud 
rikkumistest ja parandusmeetmete võtmise 
kohustusest. Pädev asutus võtab järgneval 
aastal samuti vajalikud meetmed, et 
kontrollida, kas toetusesaaja on 
asjaomase tuvastatud mittevastavuse 
heastanud.
Sellist hoiatussüsteemi kohaldatakse 
üksnes esimese mittevastavuse juhtudel, 
mida ei peeta tõsisteks ja mille ulatus on 
rangelt piiratud mittevastavuse eest 
vastutava toetusesaaja 
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põllumajandusettevõttega, vastavalt 
artiklis 99 a kindlaks määratud 
kriteeriumidele.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek selgitab raportööri muudatusettepanekut 86. Selline süsteem muudaks 
nõuetele vastavuse süsteemi põllumajandustootjate jaoks vastuvõetavamaks.

Muudatusettepanek 542
Ulrike Rodust, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 91 – lõige 2 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad luua nõuete 
mittetäitmise juhuks hoiatussüsteemi. 
Enne karistuse määramist saaksid 
toetusesaajad hoiatuse, et parandada 
eeskirjade eiramine teatava ajavahemiku 
jooksul. Eeskirjade tõsiste eiramiste eest 
määrataks endiselt koheselt karistus.

Or. en

Muudatusettepanek 543
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 91 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesoleva jaotise kohaldamisel 
tähendab „põllumajanduslik 
majapidamine” kõiki artiklis 92 osutatud 
toetusesaaja juhitavaid sama liikmesriigi 
territooriumil asuvaid põllumajanduslikke 
tootmisüksusi.

välja jäetud
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Or. en

Selgitus

Eesmärk on kooskõla otsetoetuste määrusega, kus ei ole mingit viidet tootmisüksustele.

Muudatusettepanek 544
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 91 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui artiklis 92 osutatud toetuse saaja 
on seaduslikult registreeritud 
mittetulundusühing, mille peamine 
õiguslik põhikirjaline eesmärk on
aktiivselt kaitsta ja hallata maad ja/või 
ajaloolist keskkonda selle säilitamiseks ja 
avalikes huvides, võib liikmesriik 
käesoleva jaotise tähenduses tunnustada 
nende põllumajanduslikke majapidamisi 
või selliste majapidamiste kogumit kui 
individuaalseid ja eraldi ettevõtteid.

Or. en

Selgitus

Teatavat liiki mittetulundusühingud haldavad mitmeid põllumajanduslikke majapidamisi, 
eesmärgiga tagada jätkusuutlikum ja keskkonnasõbralikum lähenemine põllumajandusele. 
Seetõttu on mõistlik lubada liikmesriikidel suhtuda seda tüüpi organisatsiooni mitmesse 
põllumajanduslikku majapidamisse nõuetele vastavuse jälgimise küsimustes kui 
individuaalsetesse ja eraldi ettevõtetesse, et lihtsustada haldusnõudeid ja vältida 
ebaproportsionaalseid kulusid toetuse saajale ja riiklikele makseasutustele.

Muudatusettepanek 545
Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 92 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklit 91 kohaldatakse toetusesaajate 
suhtes, kes saavad otsetoetuseid määruse 
(EL) nr xxx/xxx [otsetoetused] kohaselt, 
makseid määruse (EL) nr xxx/xxx [ühine 
turukorraldus] artiklite 44 ja 45 kohaselt 
ning iga-aastaseid toetusi määruse (EL) 
nr xxx/xxx [maaelu areng] artikli 22 lõike 
1 punktide a ja b ning artiklite 29–32, 34 
ja 35 kohaselt.

Artiklit 91 kohaldatakse toetusesaajate 
suhtes, kes saavad otsetoetusi määruse 
(EL) nr xxx/xxx [otsetoetused] kohaselt ja 
makseid määruse (EL) nr xxx/xxx [ühine 
turukorraldus] artiklite 44 ja 45 kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 546
Bas Eickhout
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 92 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklit 91 kohaldatakse toetusesaajate 
suhtes, kes saavad otsetoetuseid määruse 
(EL) nr xxx/xxx [otsetoetused] kohaselt, 
makseid määruse (EL) nr xxx/xxx [ühine 
turukorraldus] artiklite 44 ja 45 kohaselt 
ning iga-aastaseid toetusi määruse (EL) nr 
xxx/xxx [maaelu areng] artikli 22 lõike 1 
punktide a ja b ning artiklite 29–32, 34 ja 
35 kohaselt.

Artiklit 91 kohaldatakse toetusesaajate 
suhtes, kes saavad otsetoetusi määruse 
(EL) nr xxx/xxx [otsetoetused] kohaselt, 
makseid määruse (EL) nr xxx/xxx [ühine 
turukorraldus] artiklite 44 ja 45 kohaselt 
ning iga-aastaseid toetusi määruse (EL) nr 
xxx/xxx [maaelu areng] kohaselt.

Or. en

Selgitus

Nõuetele vastavust tuleks kohaldada kõigi ÜPP alusel raha saavate põllumajandustootjate 
suhtes olenemata sellest, kas raha tuleb 1. või 2. sambast. Ei ole mingit põhjust, miks peaks 
nõuetele vastavust kohaldama põllumajanduse keskkonna- ja kliimatoetuse maksete (artikkel 
29) või loomade heaolu toetuste (artikkel 34) suhtes, aga mitte muude maksete suhtes, nagu 
toetused põllumajandusettevõtete ja ettevõtluse arendamiseks (artikkel 20) või 
investeeringuteks materiaalsesse varasse (artikkel 18).
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Muudatusettepanek 547
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 92 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklit 91 kohaldatakse toetusesaajate 
suhtes, kes saavad otsetoetuseid määruse
(EL) nr xxx/xxx [otsetoetused] kohaselt, 
makseid määruse (EL) nr xxx/xxx [ühine 
turukorraldus] artiklite 44 ja 45 kohaselt
ning iga-aastaseid toetusi määruse (EL) nr 
xxx/xxx [maaelu areng] artikli 22 lõike 1
punktide a ja b ning artiklite 29–32, 34 ja 
35 kohaselt.

Artiklit 91 kohaldatakse toetusesaajate 
suhtes, kes saavad otsetoetusi määruse
(EL) nr xxx/xxx [otsetoetused] kohaselt 
ning iga-aastaseid toetusi määruse (EL) nr 
xxx/xxx [maaelu areng] artikli 22 lõike 1
punkti a ning artiklite 29 ja 30, artikli 31, 
kui tegemist on põlumajandusmaaga, 
artikli 32 ning artikli 34 kohaselt.

Or. de

Muudatusettepanek 548
Monika Hohlmeier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 92 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklit 91 kohaldatakse toetusesaajate 
suhtes, kes saavad otsetoetuseid määruse
(EL) nr xxx/xxx [otsetoetused] kohaselt, 
makseid määruse (EL) nr xxx/xxx [ühine 
turukorraldus] artiklite 44 ja 45 kohaselt
ning iga-aastaseid toetusi määruse (EL) nr 
xxx/xxx [maaelu areng] artikli 22 lõike 1
punktide a ja b ning artiklite 29–32, 34 ja 
35 kohaselt.

Artiklit 91 kohaldatakse toetusesaajate 
suhtes, kes saavad otsetoetusi määruse
(EL) nr xxx/xxx [otsetoetused] kohaselt 
ning iga-aastaseid toetusi määruse (EL) nr 
xxx/xxx [maaelu areng] artikli 22 lõike 1
punkti b ning artiklite 29 ja 30, artikli 31, 
kui tegemist on põlumajandusmaaga, 
artikli 32 ning artikli 34 kohaselt.

Or. de

Selgitus

Nõuetele vastavus peaks keskenduma põllumajanduse põhivaldkondadele ning kulu peaks 
olema tuluga proportsionaalne. Seetõttu tuleks metsandus siit välja jätta.
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Muudatusettepanek 549
Janusz Wojciechowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 92 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklit 91 kohaldatakse toetusesaajate 
suhtes, kes saavad otsetoetuseid määruse
(EL) nr xxx/xxx [otsetoetused] kohaselt, 
makseid määruse (EL) nr xxx/xxx [ühine 
turukorraldus] artiklite 44 ja 45 kohaselt 
ning iga-aastaseid toetusi määruse (EL) nr 
xxx/xxx [maaelu areng] artikli 22 lõike 1 
punktide a ja b ning artiklite 29–32, 34 ja 
35 kohaselt.

Artiklit 91 kohaldatakse toetusesaajate 
suhtes, kes saavad otsetoetusi määruse
(EL) nr xxx/xxx [otsetoetused] kohaselt, 
makseid määruse (EL) nr xxx/xxx [ühine 
turukorraldus] artiklite 44 ja 45 kohaselt 
ning iga-aastaseid toetusi määruse (EL) nr 
xxx/xxx [maaelu areng] artikli 18, artikli 
22 lõike 1 punktide a ja b ning artiklite 29–
32, 34 ja 35 kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 550
Bas Eickhout
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 92 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklit 91 ei kohaldata siiski 
toetusesaajate suhtes, kes osalevad 
määruse (EL) nr xxx/xxx [otsetoetused] V 
jaotises osutatud 
väikepõllumajandustootjate kavas ning 
toetusesaajate suhtes, kes saavad toetust 
määruse (EL) nr xxx/xxx [maaelu areng] 
artikli 29 lõike 9 kohaselt.

välja jäetud

Or. en

(Vt muudatusettepanekut horisontaalse ÜPP määruse artikli 61 lõike 2 kohta 
(mahepõllumajanduse ja keskkonnariski tegurite kohta).)

Selgitus

Kõik põllumajandusettevõtted peaksid olema kohustatud järgima nõuetele vastavuse eeskirju; 
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nt nõuetele vastavuse kohustuslikud majandamisnõuded põhinevad eranditult kõigi suhtes 
kohaldataval ELi õigusel. Makseasutused võivad asjaomaste riskitegurite osas lugeda 
väikeste põllumajandusettevõtete riskitaset madalamaks nende väiksema pindala tõttu. Samas 
kehtivad väikepõllumajandustootjatele viljavahelduse/mitmekesistamise pindalapõhiste 
künniste tõttu leebemad keskkonnasäästlikumaks muutumise nõuded.

Muudatusettepanek 551
Janusz Wojciechowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 92 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklit 91 ei kohaldata siiski 
toetusesaajate suhtes, kes osalevad 
määruse (EL) nr xxx/xxx [otsetoetused] V 
jaotises osutatud 
väikepõllumajandustootjate kavas ning 
toetusesaajate suhtes, kes saavad toetust 
määruse (EL) nr xxx/xxx [maaelu areng] 
artikli 29 lõike 9 kohaselt.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 552
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 92 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklit 91 ei kohaldata siiski toetusesaajate 
suhtes, kes osalevad määruse (EL) nr 
xxx/xxx [otsetoetused] V jaotises osutatud 
väikepõllumajandustootjate kavas ning 
toetusesaajate suhtes, kes saavad toetust 
määruse (EL) nr xxx/xxx [maaelu areng] 
artikli 29 lõike 9 kohaselt.

Artiklit 91 ei kohaldata siiski toetusesaajate 
suhtes, kes saavad toetust määruse (EL) nr 
xxx/xxx [maaelu areng] artikli 29 lõike 9 
kohaselt.

Or. de
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Muudatusettepanek 553
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 92 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklit 91 ei kohaldata siiski toetusesaajate 
suhtes, kes osalevad määruse (EL) nr 
xxx/xxx [otsetoetused] V jaotises osutatud 
väikepõllumajandustootjate kavas ning 
toetusesaajate suhtes, kes saavad toetust 
määruse (EL) nr xxx/xxx [maaelu areng] 
artikli 29 lõike 9 kohaselt.

Artiklit 91 ei kohaldata siiski toetusesaajate 
suhtes, kes saavad toetust määruse (EL) nr 
xxx/xxx [maaelu areng] artikli 29 lõike 9 
kohaselt.

Or. en

Selgitus

Nii konkurentsivõime kui ka järjekindluse huvides ei tohiks väikepõllumajandustootjaid 
nõuetele vastavuse eeskirjade täitmisest vabastada.

Muudatusettepanek 554
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 92 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklit 91 ei kohaldata siiski toetusesaajate 
suhtes, kes osalevad määruse (EL) nr 
xxx/xxx [otsetoetused] V jaotises osutatud 
väikepõllumajandustootjate kavas ning 
toetusesaajate suhtes, kes saavad toetust 
määruse (EL) nr xxx/xxx [maaelu areng] 
artikli 29 lõike 9 kohaselt.

Artiklit 91 ei kohaldata siiski toetusesaajate 
suhtes, kes saavad toetust määruse (EL) nr 
xxx/xxx [maaelu areng] artikli 29 lõike 9 
kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 555
Brian Simpson
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 92 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklit 91 ei kohaldata siiski toetusesaajate 
suhtes, kes osalevad määruse (EL) nr 
xxx/xxx [otsetoetused] V jaotises osutatud 
väikepõllumajandustootjate kavas ning 
toetusesaajate suhtes, kes saavad toetust 
määruse (EL) nr xxx/xxx [maaelu areng] 
artikli 29 lõike 9 kohaselt.

Artiklit 91 ei kohaldata siiski toetusesaajate 
suhtes, kes saavad toetust määruse (EL) nr 
xxx/xxx [maaelu areng] artikli 29 lõike 9 
kohaselt.

Or. en

Selgitus

Nõuetele vastavuse eeskirjad peaksid kehtima väikepõllumajandustootjate suhtes, sest on 
oluline, et kõik ELi toetust saavad põllumajandustootjaid, olenemata nende majapidamise 
suurusest, järgiks minimaalseid keskkonnanorme.

Muudatusettepanek 556
Monika Hohlmeier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 92 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklit 91 ei kohaldata siiski toetusesaajate 
suhtes, kes osalevad määruse (EL) nr 
xxx/xxx [otsetoetused] V jaotises osutatud 
väikepõllumajandustootjate kavas ning 
toetusesaajate suhtes, kes saavad toetust 
määruse (EL) nr xxx/xxx [maaelu areng] 
artikli 29 lõike 9 kohaselt.

Artiklit 91 ei kohaldata siiski toetusesaajate 
suhtes, kes saavad toetust määruse (EL) nr 
xxx/xxx [maaelu areng] artikli 29 lõike 9 
kohaselt.

Or. de

Muudatusettepanek 557
Wojciech Michał Olejniczak

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 92 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklit 91 ei kohaldata siiski toetusesaajate 
suhtes, kes osalevad määruse (EL) nr 
xxx/xxx [otsetoetused] V jaotises osutatud 
väikepõllumajandustootjate kavas ning 
toetusesaajate suhtes, kes saavad toetust 
määruse (EL) nr xxx/xxx [maaelu areng] 
artikli 29 lõike 9 kohaselt.

Artiklit 91 ei kohaldata siiski toetusesaajate 
suhtes, kelle põllumajandusettevõtte 
pindala on alla 10 hektari või kes saavad 
toetust määruse (EL) nr xxx/xxx [maaelu 
areng] artikli 29 lõike 9 kohaselt.

Or. pl

Selgitus

Muudatusettepanek viib teksti kooskõlla määruse (EL) nr xxx/xxx [otsetoetused] V jaotises 
kavandatava muudatusega. Arvestades, et väikepõllumajandustootjate kava hakkab olema 
vabatahtlik ning et väikepõllumajandustootja määratlus võib olla liikmesriigiti erinev, tuleb 
kehtestada objektiivne kriteerium käesoleva määruse artikli 91 kohaldamisalast 
väljaarvamise tingimuste kindlaksmääramiseks.

Muudatusettepanek 558
Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 92 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklit 91 ei kohaldata siiski toetusesaajate 
suhtes, kes osalevad määruse (EL) nr 
xxx/xxx [otsetoetused] V jaotises osutatud 
väikepõllumajandustootjate kavas ning 
toetusesaajate suhtes, kes saavad toetust 
määruse (EL) nr xxx/xxx [maaelu areng] 
artikli 29 lõike 9 kohaselt.

Artiklit 91 ei kohaldata siiski toetusesaajate 
suhtes, kes osalevad määruse (EL) nr 
xxx/xxx [otsetoetused] V jaotises osutatud 
väikepõllumajandustootjate kavas, ning 
toetusesaajate suhtes, kes saavad toetust 
määruse (EL) nr xxx/xxx [maaelu areng] 
kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 559
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 92 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklit 91 ei kohaldata siiski toetusesaajate 
suhtes, kes osalevad määruse (EL) nr 
xxx/xxx [otsetoetused] V jaotises osutatud 
väikepõllumajandustootjate kavas ning 
toetusesaajate suhtes, kes saavad toetust 
määruse (EL) nr xxx/xxx [maaelu areng] 
artikli 29 lõike 9 kohaselt.

Artiklit 91 ei kohaldata siiski toetusesaajate 
suhtes, kes osalevad määruse (EL) nr 
xxx/xxx [otsetoetused] V jaotises osutatud 
väikepõllumajandustootjate kavas, välja 
arvatud siseriiklike keskkonnaalaste 
õigusaktide rikkumise tuvastamise korral,
ning toetusesaajate suhtes, kes saavad 
toetust määruse (EL) nr xxx/xxx [maaelu 
areng] artikli 29 lõike 9 kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 560
Robert Dušek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 92 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklit 91 ei kohaldata siiski toetusesaajate 
suhtes, kes osalevad määruse (EL) nr 
xxx/xxx [otsetoetused] V jaotises osutatud 
väikepõllumajandustootjate kavas ning 
toetusesaajate suhtes, kes saavad toetust 
määruse (EL) nr xxx/xxx [maaelu areng] 
artikli 29 lõike 9 kohaselt.

Artiklit 91 ei kohaldata siiski toetusesaajate 
suhtes, kes saavad toetust määruse (EL) 
nr xxx/xxx [maaelu areng] kohaselt, ning 
toetusesaajate suhtes, kes osalevad 
määruse (EL) nr xxx/xxx [otsetoetused] V 
jaotises osutatud 
väikepõllumajandustootjate kavas, kui 
liikmesriik ei näe ette teisiti.

Or. en

Muudatusettepanek 561
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 92 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklit 91 ei kohaldata siiski toetusesaajate 
suhtes, kes osalevad määruse (EL) nr 

Artiklit 91 ei kohaldata siiski toetusesaajate 
suhtes, kes osalevad määruse (EL) nr 
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xxx/xxx [otsetoetused] V jaotises osutatud 
väikepõllumajandustootjate kavas ning 
toetusesaajate suhtes, kes saavad toetust 
määruse (EL) nr xxx/xxx [maaelu areng] 
artikli 29 lõike 9 kohaselt.

xxx/xxx [otsetoetused] V jaotises osutatud 
väikepõllumajandustootjate kavas, ning 
toetusesaajate suhtes, kes saavad toetust 
määruse (EL) nr xxx/xxx [maaelu areng] 
artikli 29 lõike 9 kohaselt, kui liikmesriik 
ei näe ette teisiti.

Or. en

Muudatusettepanek 562
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 92 – lõik 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklit 91 ei kohaldata siiski toetusesaajate 
suhtes, kes osalevad määruse (EL) nr 
xxx/xxx [otsetoetused] V jaotises osutatud 
väikepõllumajandustootjate kavas ning 
toetusesaajate suhtes, kes saavad toetust 
määruse (EL) nr xxx/xxx [maaelu areng] 
artikli 29 lõike 9 kohaselt.

Ilma et see piiraks teise a lõigu 
kohaldamist, ei kohaldata artiklit 91
toetusesaajate suhtes, kes osalevad määruse
(EL) nr xxx/xxx [otsetoetused] V jaotises 
osutatud väikepõllumajandustootjate kavas,
ning toetusesaajate suhtes, kes saavad 
toetust määruse (EL) nr xxx/xxx [maaelu 
areng] artikli 29 lõike 9 kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 563
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 92 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad siiski, et määruse 
(EL) nr xxx/xxx [otsetoetused] V jaotises 
osutatud väikepõllumajandustootjate 
kavas osalevad toetusesaajad, kelle puhul 
on riikliku kontrolli käigus tuvastatud 
nende põllumajandusliku tegevusega 
seonduvatest sektoripõhistest 
õigusaktidest tulenevate kohustuste tõsine 
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rikkumine, kaotavad õiguse 
väikepõllumajandustootjate kavas 
osaleda.

Or. en

Selgitus

Väikepõllumajandustootjad tuleks nõuetele vastavuse kontrollidest ja karistustest vabastada, 
kuid et vältida, et see vabastus toob kaasa kuritarvitusi, tuleks selgelt välja tuua, et neil on 
endiselt kohustus järgida siseriikliku õiguse alusel kehtestatud kohustuslikke 
majandamisnõudeid. Kui nende puhul on tuvastatud nende põllumajandusliku tegevusega 
seonduvatest sektoripõhistest õigusaktidest tulenevate kohustuste tõsine rikkumine, tuleks neid 
karistada.

Muudatusettepanek 564
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 93 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II lisas osutatud nõuetele vastavuse 
eeskirjadega seonduvaid õigusakte 
kohaldatakse nende kehtivas versioonis 
ning direktiivide puhul liikmesriikide 
poolt rakendatutena.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 565
George Lyon, Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 93 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II lisas osutatud nõuetele vastavuse 
eeskirjadega seonduvaid õigusakte 
kohaldatakse nende kehtivas versioonis 
ning direktiivide puhul liikmesriikide poolt 
rakendatutena.

Kohustuslike majandamisnõuetega 
seonduvaid II lisas osutatud õigusakte 
kohaldatakse nende kehtivas versioonis,
ning direktiivide puhul komisjoni 
seadusandlike ettepanekute järel



PE494.482v02-00 74/182 AM\910034ET.doc

ET

liikmesriikide poolt rakendatutena.

Or. en

Selgitus

Tagamaks, et kehtestatud kohustused on proportsionaalsed, põllumajandustootjatele otse 
kohaldatavad ja korrapäraselt kontrollitavad, tuleks komisjonile antud õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte asendada kohustusega määrus läbi vaadata.

Muudatusettepanek 566
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 93 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rakendusaktidega tuleks kindlaks 
määrata II lisas loetletud maa hea 
põllumajandus- ja keskkonnaseisundi 
ühised nõuded.

Or. en

Muudatusettepanek 567
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 93 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

23. oktoobri 2000. aasta direktiivi 
2000/60/EÜ, millega kehtestatakse 
ühenduse veepoliitika alane 
tegevusraamistik, käsitatakse II lisa osana 
niipea, kui kõnealust direktiivi 
rakendavad kõik liikmesriigid ning on 
kindlaks määratud 
põllumajandustootjatele otse 
kohaldatavad kohustused. Kõnealuste 
elementide arvessevõtmiseks antakse 
komisjonile õigus võtta vastu delegeeritud 

välja jäetud
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õigusakte kooskõlas artikliga 111 seoses 
II lisa muutmisega 12 kuu jooksul alates 
hetkest, mil viimane liikmesriik on 
teavitanud komisjoni direktiivi 
rakendamisest.

Or. es

Selgitus

Nimetatud lõigud tuleks lisada alles siis, kui veepoliitika raamdirektiivi ja pestitsiidide 
raamdirektiivi kohaldavad kõik liikmesriigid ning on võimalik täpselt kindlaks määrata, 
millised kohustused on põllumajandustootjatele otse kohaldatavad. Kui need direktiivid on 
jõustunud, on võimalik II lisa muuta ja asjaomased nõuded lisada.

Muudatusettepanek 568
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 93 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

23. oktoobri 2000. aasta direktiivi 
2000/60/EÜ, millega kehtestatakse 
ühenduse veepoliitika alane 
tegevusraamistik, käsitatakse II lisa osana 
niipea, kui kõnealust direktiivi 
rakendavad kõik liikmesriigid ning on 
kindlaks määratud 
põllumajandustootjatele otse 
kohaldatavad kohustused. Kõnealuste 
elementide arvessevõtmiseks antakse 
komisjonile õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte kooskõlas artikliga 111 seoses 
II lisa muutmisega 12 kuu jooksul alates 
hetkest, mil viimane liikmesriik on 
teavitanud komisjoni direktiivi 
rakendamisest.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 569
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 93 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

23. oktoobri 2000. aasta direktiivi 
2000/60/EÜ, millega kehtestatakse 
ühenduse veepoliitika alane 
tegevusraamistik, käsitatakse II lisa osana 
niipea, kui kõnealust direktiivi 
rakendavad kõik liikmesriigid ning on 
kindlaks määratud 
põllumajandustootjatele otse 
kohaldatavad kohustused. Kõnealuste 
elementide arvessevõtmiseks antakse 
komisjonile õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte kooskõlas artikliga 111 seoses 
II lisa muutmisega 12 kuu jooksul alates 
hetkest, mil viimane liikmesriik on 
teavitanud komisjoni direktiivi 
rakendamisest.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Ei ole õige nõuda teiste hulgas ka veepoliitika raamdirektiivi nõuete järgimist, kuna 
nimetatud direktiivi eesmärgid määratletakse veekogude seisundi näitajatena, mitte aga 
meetmetena, mida põllumajandustootjad (või teised) peavad rakendama. Vaid harva tuleneb 
mõnes veekogus ilmnenud veepoliitika raamdirektiivi alla kuuluv probleem ühestainsast 
põllumajandustootjast.

Muudatusettepanek 570
Ivari Padar

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 93 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

23. oktoobri 2000. aasta direktiivi 
2000/60/EÜ, millega kehtestatakse 
ühenduse veepoliitika alane 
tegevusraamistik, käsitatakse II lisa osana 
niipea, kui kõnealust direktiivi 

välja jäetud
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rakendavad kõik liikmesriigid ning on 
kindlaks määratud 
põllumajandustootjatele otse 
kohaldatavad kohustused. Kõnealuste 
elementide arvessevõtmiseks antakse 
komisjonile õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte kooskõlas artikliga 111 seoses 
II lisa muutmisega 12 kuu jooksul alates 
hetkest, mil viimane liikmesriik on 
teavitanud komisjoni direktiivi 
rakendamisest.

Or. et

Selgitus

Veepoliitika raamdirektiivi kaasamise säte ei ole asjakohane, sest sellises sõnastuses piirab 
see liikmesriikide tegevusvabadust nii II samba põllumajanduse keskkonnameetmete 
väljatöötamisel ja rakendamisel kui takistab ka veepoliitika raamdirektiivi meetmete 
rakendamist. Meetmete väljatöötamise ajaks peavad olema selged kõik nõuded, mida 
kompenseerida ei saa. Veepoliitika raamdirektiivi rakendamine on liikmesriikides erinevates 
etappides, mistõttu eri riikide põllumajandustootjad on ebavõrdsel positsioonil.

Muudatusettepanek 571
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 93 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

23. oktoobri 2000. aasta direktiivi 
2000/60/EÜ, millega kehtestatakse 
ühenduse veepoliitika alane 
tegevusraamistik, käsitatakse II lisa osana 
niipea, kui kõnealust direktiivi 
rakendavad kõik liikmesriigid ning on 
kindlaks määratud 
põllumajandustootjatele otse 
kohaldatavad kohustused. Kõnealuste 
elementide arvessevõtmiseks antakse 
komisjonile õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte kooskõlas artikliga 111 seoses 
II lisa muutmisega 12 kuu jooksul alates 
hetkest, mil viimane liikmesriik on 
teavitanud komisjoni direktiivi 

välja jäetud
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rakendamisest.

Or. en

Selgitus

Nõuetele vastavuse süsteemi tuleks muuta lihtsamaks vähemate ja sihipärasemate nõuetega. 
Seetõttu ei ole mõttekas süsteemi veepoliitika raamdirektiivi kaasamisega veelgi laiendada.

Muudatusettepanek 572
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 93 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

23. oktoobri 2000. aasta direktiivi 
2000/60/EÜ, millega kehtestatakse 
ühenduse veepoliitika alane 
tegevusraamistik, käsitatakse II lisa osana 
niipea, kui kõnealust direktiivi 
rakendavad kõik liikmesriigid ning on 
kindlaks määratud 
põllumajandustootjatele otse 
kohaldatavad kohustused. Kõnealuste 
elementide arvessevõtmiseks antakse 
komisjonile õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte kooskõlas artikliga 111 seoses 
II lisa muutmisega 12 kuu jooksul alates 
hetkest, mil viimane liikmesriik on 
teavitanud komisjoni direktiivi 
rakendamisest.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 573
Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 93 – lõik 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

23. oktoobri 2000. aasta direktiivi 
2000/60/EÜ, millega kehtestatakse 
ühenduse veepoliitika alane 
tegevusraamistik, käsitatakse II lisa osana 
niipea, kui kõnealust direktiivi 
rakendavad kõik liikmesriigid ning on 
kindlaks määratud 
põllumajandustootjatele otse 
kohaldatavad kohustused. Kõnealuste 
elementide arvessevõtmiseks antakse 
komisjonile õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte kooskõlas artikliga 111 seoses 
II lisa muutmisega 12 kuu jooksul alates 
hetkest, mil viimane liikmesriik on 
teavitanud komisjoni direktiivi 
rakendamisest.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 574
Bas Eickhout
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 93 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

23. oktoobri 2000. aasta direktiivi 
2000/60/EÜ, millega kehtestatakse 
ühenduse veepoliitika alane 
tegevusraamistik, käsitatakse II lisa osana
niipea, kui kõnealust direktiivi 
rakendavad kõik liikmesriigid ning on 
kindlaks määratud 
põllumajandustootjatele otse 
kohaldatavad kohustused. Kõnealuste 
elementide arvessevõtmiseks antakse 
komisjonile õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte kooskõlas artikliga 111 seoses 
II lisa muutmisega 12 kuu jooksul alates 
hetkest, mil viimane liikmesriik on 
teavitanud komisjoni direktiivi 

23. oktoobri 2000. aasta direktiivi 
2000/60/EÜ, millega kehtestatakse 
ühenduse veepoliitika alane 
tegevusraamistik, käsitatakse II lisa osana 
alates 2014. aastast.
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rakendamisest.

Or. en

(Direktiivi 2000/60/EÜ artikkel 11.)

Selgitus

Veereostus põhjustab kulusid maksumaksjale/riigikassale, mõjutades tugevalt muid sektoreid, 
nagu veevarustus, rahva-/loomatervis, kalandus, turism jne. Praegune olukord ei ole eelarve 
seisukohast tõhus. Liikmesriikide tähtaeg veepoliitika raamdirektiivi programme 
põllumajandusettevõtete tasandil rakendama hakata on 22. detsember 2012 (veepoliitika 
raamdirektiivi 2000/60/EÜ artikkel 11), mistõttu delegeeritud õigusaktide järele ei ole 
vajadust, sest liikmesriikide tasandi nõue hakkab kehtima uue, reformijärgse ÜPP 
jõustumisega.

Muudatusettepanek 575
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 93 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

23. oktoobri 2000. aasta direktiivi 
2000/60/EÜ, millega kehtestatakse 
ühenduse veepoliitika alane 
tegevusraamistik, käsitatakse II lisa osana
niipea, kui kõnealust direktiivi 
rakendavad kõik liikmesriigid ning on 
kindlaks määratud 
põllumajandustootjatele otse 
kohaldatavad kohustused. Kõnealuste 
elementide arvessevõtmiseks antakse 
komisjonile õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte kooskõlas artikliga 111 seoses 
II lisa muutmisega 12 kuu jooksul alates 
hetkest, mil viimane liikmesriik on 
teavitanud komisjoni direktiivi 
rakendamisest.

23. oktoobri 2000. aasta direktiivi 
2000/60/EÜ, millega kehtestatakse 
ühenduse veepoliitika alane 
tegevusraamistik, käsitatakse II lisa osana 
alates 2014. aastast.

Or. en

Selgitus

Veepoliitika raamdirektiiv tuleks lisada nõuetele vastavuse eeskirjadesse hiljemalt 2014. 
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aastal – samal ajal ÜPP jõustumisega. Veepoliitika raamdirektiivi rakendamine ei tohiks 
sõltuda direktiivi rakendamisest kõigis liikmesriikides, kuna see põhjustaks viivitusi.

Muudatusettepanek 576
Satu Hassi, Bas Eickhout, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Jutta Haug

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 93 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

23. oktoobri 2000. aasta direktiivi 
2000/60/EÜ, millega kehtestatakse 
ühenduse veepoliitika alane 
tegevusraamistik, käsitatakse II lisa osana
niipea, kui kõnealust direktiivi 
rakendavad kõik liikmesriigid ning on 
kindlaks määratud 
põllumajandustootjatele otse 
kohaldatavad kohustused. Kõnealuste 
elementide arvessevõtmiseks antakse 
komisjonile õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte kooskõlas artikliga 111 seoses 
II lisa muutmisega 12 kuu jooksul alates 
hetkest, mil viimane liikmesriik on 
teavitanud komisjoni direktiivi 
rakendamisest.

23. oktoobri 2000. aasta direktiivi 
2000/60/EÜ, millega kehtestatakse 
ühenduse veepoliitika alane 
tegevusraamistik, käsitatakse II lisa osana 
alates 2014. aastast.

Or. en

Selgitus

Enamik Euroopa vetest ei ole praegu veepoliitika raamdirektiivi nõutavas heas ökoloogilises 
seisundis. Põllumajandus on üheks kõige olulisematest magevett ohustavatest allikatest. 
Seetõttu tuleb veepoliitika raamdirektiiv lisada nõuetele vastavuse normide hulka. 
Liikmesriikide tähtaeg veepoliitika raamdirektiivi programme rakendama hakata on 
detsember 2012 (veepoliitika raamdirektiivi 2000/60/EÜ artikkel 11). Seetõttu ei ole 
delegeeritud õigusaktide järele vajadust, sest nõue hakkab kehtima uue ÜPP jõustumisega.

Muudatusettepanek 577
Nessa Childers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 93 – lõik 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

23. oktoobri 2000. aasta direktiivi 
2000/60/EÜ, millega kehtestatakse 
ühenduse veepoliitika alane 
tegevusraamistik, käsitatakse II lisa osana
niipea, kui kõnealust direktiivi 
rakendavad kõik liikmesriigid ning on 
kindlaks määratud 
põllumajandustootjatele otse 
kohaldatavad kohustused. Kõnealuste 
elementide arvessevõtmiseks antakse 
komisjonile õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte kooskõlas artikliga 111 seoses 
II lisa muutmisega 12 kuu jooksul alates 
hetkest, mil viimane liikmesriik on 
teavitanud komisjoni direktiivi 
rakendamisest.

23. oktoobri 2000. aasta direktiivi 
2000/60/EÜ, millega kehtestatakse 
ühenduse veepoliitika alane 
tegevusraamistik, käsitatakse II lisa osana 
alates 2014. aastast.

Or. en

Muudatusettepanek 578
George Lyon, Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 93 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

23. oktoobri 2000. aasta direktiivi 
2000/60/EÜ, millega kehtestatakse 
ühenduse veepoliitika alane 
tegevusraamistik, käsitatakse II lisa osana 
niipea, kui kõnealust direktiivi rakendavad 
kõik liikmesriigid ning on kindlaks 
määratud põllumajandustootjatele otse 
kohaldatavad kohustused. Kõnealuste 
elementide arvessevõtmiseks antakse 
komisjonile õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte kooskõlas artikliga 111 seoses 
II lisa muutmisega 12 kuu jooksul alates 
hetkest, mil viimane liikmesriik on 
teavitanud komisjoni direktiivi 
rakendamisest.

23. oktoobri 2000. aasta direktiivi 
2000/60/EÜ, millega kehtestatakse 
ühenduse veepoliitika alane 
tegevusraamistik, võidakse käsitada II lisa 
osana niipea, kui kõnealust direktiivi 
rakendavad kõik liikmesriigid ning on 
kindlaks määratud põllumajandustootjatele 
otse kohaldatavad kohustused. Kõnealuste 
elementide arvessevõtmiseks esitab 
komisjon Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule hiljemalt 31. detsembriks 2018 
seadusandliku ettepaneku nõuetele 
vastavuse eeskirjade läbivaatamiseks.
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Or. en

Selgitus

Tagamaks, et kehtestatud kohustused on proportsionaalsed, põllumajandustootjatele otse 
kohaldatavad ja korrapäraselt kontrollitavad, tuleks komisjonile antud õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte asendada kohustusega vaadata määrus läbi kuupäevaks, mis on 
kooskõlas kahe kõnealuse direktiivi rakendamise etappidega.

Muudatusettepanek 579
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 93 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

23. oktoobri 2000. aasta direktiivi 
2000/60/EÜ, millega kehtestatakse 
ühenduse veepoliitika alane 
tegevusraamistik, käsitatakse II lisa osana 
niipea, kui kõnealust direktiivi 
rakendavad kõik liikmesriigid ning on 
kindlaks määratud 
põllumajandustootjatele otse 
kohaldatavad kohustused. Kõnealuste 
elementide arvessevõtmiseks antakse
komisjonile õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte kooskõlas artikliga 111 seoses II 
lisa muutmisega 12 kuu jooksul alates 
hetkest, mil viimane liikmesriik on 
teavitanud komisjoni direktiivi 
rakendamisest.

Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 
111 seoses II lisa muutmisega 12 kuu 
jooksul alates hetkest, mil viimane 
liikmesriik on teavitanud komisjoni 
direktiivi 200/60/EÜ rakendamisest.

Or. fr

Muudatusettepanek 580
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 93 – lõik 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. 
oktoobri 2009. aasta direktiivi 
2009/128/EÜ, millega kehtestatakse 
ühenduse tegevusraamistik pestitsiidide 
säästva kasutamise saavutamiseks, 
käsitatakse II lisa osana niipea, kui 
kõnealust direktiivi rakendavad kõik 
liikmesriigid ning on kindlaks määratud 
põllumajandustootjatele otse 
kohaldatavad kohustused. Kõnealuste 
elementide arvessevõtmiseks antakse 
komisjonile õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte kooskõlas artikliga 111 seoses 
II lisa muutmisega 12 kuu jooksul alates 
hetkest, mil viimane liikmesriik on 
teavitanud komisjoni direktiivi 
rakendamisest, sealhulgas integreeritud 
taimekaitse alastest kohustustest.

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Nimetatud lõigud tuleks lisada alles siis, kui veepoliitika raamdirektiivi ja pestitsiidide 
raamdirektiivi kohaldavad kõik liikmesriigid ning on võimalik täpselt kindlaks määrata, 
millised kohustused on põllumajandustootjatele otse kohaldatavad. Kui need direktiivid on 
jõustunud, on võimalik II lisa muuta ja asjaomased nõuded lisada.

Muudatusettepanek 581
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 93 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. 
oktoobri 2009. aasta direktiivi 
2009/128/EÜ, millega kehtestatakse 
ühenduse tegevusraamistik pestitsiidide 
säästva kasutamise saavutamiseks, 
käsitatakse II lisa osana niipea, kui 
kõnealust direktiivi rakendavad kõik 

välja jäetud
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liikmesriigid ning on kindlaks määratud 
põllumajandustootjatele otse 
kohaldatavad kohustused. Kõnealuste 
elementide arvessevõtmiseks antakse 
komisjonile õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte kooskõlas artikliga 111 seoses 
II lisa muutmisega 12 kuu jooksul alates 
hetkest, mil viimane liikmesriik on 
teavitanud komisjoni direktiivi 
rakendamisest, sealhulgas integreeritud 
taimekaitse alastest kohustustest.

Or. de

Muudatusettepanek 582
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 93 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. 
oktoobri 2009. aasta direktiivi 
2009/128/EÜ, millega kehtestatakse 
ühenduse tegevusraamistik pestitsiidide 
säästva kasutamise saavutamiseks, 
käsitatakse II lisa osana niipea, kui 
kõnealust direktiivi rakendavad kõik 
liikmesriigid ning on kindlaks määratud 
põllumajandustootjatele otse 
kohaldatavad kohustused. Kõnealuste 
elementide arvessevõtmiseks antakse 
komisjonile õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte kooskõlas artikliga 111 seoses 
II lisa muutmisega 12 kuu jooksul alates 
hetkest, mil viimane liikmesriik on 
teavitanud komisjoni direktiivi 
rakendamisest, sealhulgas integreeritud 
taimekaitse alastest kohustustest.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Nõuetele vastavuse süsteemi tuleks muuta lihtsamaks vähemate ja sihipärasemate nõuetega. 
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Seetõttu ei ole mõttekas süsteemi pestitsiidide direktiivi kaasamisega veelgi laiendada.

Muudatusettepanek 583
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 93 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. 
oktoobri 2009. aasta direktiivi 
2009/128/EÜ, millega kehtestatakse 
ühenduse tegevusraamistik pestitsiidide 
säästva kasutamise saavutamiseks, 
käsitatakse II lisa osana niipea, kui 
kõnealust direktiivi rakendavad kõik 
liikmesriigid ning on kindlaks määratud 
põllumajandustootjatele otse 
kohaldatavad kohustused. Kõnealuste 
elementide arvessevõtmiseks antakse 
komisjonile õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte kooskõlas artikliga 111 seoses 
II lisa muutmisega 12 kuu jooksul alates 
hetkest, mil viimane liikmesriik on 
teavitanud komisjoni direktiivi 
rakendamisest, sealhulgas integreeritud 
taimekaitse alastest kohustustest.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 584
Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 93 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. 
oktoobri 2009. aasta direktiivi 
2009/128/EÜ, millega kehtestatakse 
ühenduse tegevusraamistik pestitsiidide 
säästva kasutamise saavutamiseks, 

välja jäetud
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käsitatakse II lisa osana niipea, kui 
kõnealust direktiivi rakendavad kõik 
liikmesriigid ning on kindlaks määratud 
põllumajandustootjatele otse 
kohaldatavad kohustused. Kõnealuste 
elementide arvessevõtmiseks antakse 
komisjonile õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte kooskõlas artikliga 111 seoses 
II lisa muutmisega 12 kuu jooksul alates 
hetkest, mil viimane liikmesriik on 
teavitanud komisjoni direktiivi 
rakendamisest, sealhulgas integreeritud 
taimekaitse alastest kohustustest.

Or. en

Muudatusettepanek 585
Bas Eickhout
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 93 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. 
oktoobri 2009. aasta direktiivi 
2009/128/EÜ, millega kehtestatakse 
ühenduse tegevusraamistik pestitsiidide 
säästva kasutamise saavutamiseks, 
käsitatakse II lisa osana niipea, kui 
kõnealust direktiivi rakendavad kõik 
liikmesriigid ning on kindlaks määratud 
põllumajandustootjatele otse 
kohaldatavad kohustused. Kõnealuste 
elementide arvessevõtmiseks antakse 
komisjonile õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte kooskõlas artikliga 111 seoses 
II lisa muutmisega 12 kuu jooksul alates 
hetkest, mil viimane liikmesriik on 
teavitanud komisjoni direktiivi 
rakendamisest, sealhulgas integreeritud 
taimekaitse alastest kohustustest.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. 
oktoobri 2009. aasta direktiivi 
2009/128/EÜ, millega kehtestatakse 
ühenduse tegevusraamistik pestitsiidide 
säästva kasutamise saavutamiseks,
sealhulgas integreeritud taimekaitse 
alaseid kohustusi, käsitatakse II lisa osana 
alates 2014. aastast.

Or. en
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Selgitus

Pestitsiidide säästva kasutamise direktiiv 2009/128/EÜ on juba ELi õigusakt. Selle õigusakti 
kohaselt peaksid liikmesriigid olema esitanud oma riiklikud tegevuskavad 14. detsembriks 
2012, seega jääb reformijärgse ÜPP jõustumiseni 2014. aastal piisavalt aega. Delegeeritud 
õigusaktide järele puudub vajadus. Direktiiv 2009/128/EÜ võib aidata vähendada sõltuvust 
kulukatest taastumatutest välistest sisenditest, millel on märkimisväärsed toksilisuse 
väliskulud rahvatervisele (eriti põllumajandustootjate tervisele) ja keskkonnale.

Muudatusettepanek 586
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 93 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. 
oktoobri 2009. aasta direktiivi 
2009/128/EÜ, millega kehtestatakse 
ühenduse tegevusraamistik pestitsiidide 
säästva kasutamise saavutamiseks, 
käsitatakse II lisa osana niipea, kui 
kõnealust direktiivi rakendavad kõik 
liikmesriigid ning on kindlaks määratud 
põllumajandustootjatele otse 
kohaldatavad kohustused. Kõnealuste 
elementide arvessevõtmiseks antakse 
komisjonile õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte kooskõlas artikliga 111 seoses 
II lisa muutmisega 12 kuu jooksul alates 
hetkest, mil viimane liikmesriik on 
teavitanud komisjoni direktiivi 
rakendamisest, sealhulgas integreeritud 
taimekaitse alastest kohustustest.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. 
oktoobri 2009. aasta direktiivi 
2009/128/EÜ, millega kehtestatakse 
ühenduse tegevusraamistik pestitsiidide 
säästva kasutamise saavutamiseks,
käsitatakse II lisa osana alates 2014. 
aastast.

Or. en

Selgitus

Pestitsiidide säästva kasutamise direktiiv tuleks lisada nõuetele vastavuse eeskirjadesse 
hiljemalt 2014. aastal – samal ajal ÜPP jõustumisega. Pestitsiidide säästva kasutamise 
direktiivi rakendamine ei tohiks sõltuda direktiivi rakendamisest kõigis liikmesriikides, kuna 
see põhjustaks viivitusi.
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Muudatusettepanek 587
George Lyon, Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 93 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. 
oktoobri 2009. aasta direktiivi 
2009/128/EÜ, millega kehtestatakse 
ühenduse tegevusraamistik pestitsiidide 
säästva kasutamise saavutamiseks, 
käsitatakse II lisa osana niipea, kui 
kõnealust direktiivi rakendavad kõik 
liikmesriigid ning on kindlaks määratud 
põllumajandustootjatele otse kohaldatavad 
kohustused. Kõnealuste elementide 
arvessevõtmiseks antakse komisjonile 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte 
kooskõlas artikliga 111 seoses II lisa 
muutmisega 12 kuu jooksul alates hetkest, 
mil viimane liikmesriik on teavitanud 
komisjoni direktiivi rakendamisest, 
sealhulgas integreeritud taimekaitse 
alastest kohustustest.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. 
oktoobri 2009. aasta direktiivi 
2009/128/EÜ, millega kehtestatakse 
ühenduse tegevusraamistik pestitsiidide 
säästva kasutamise saavutamiseks,
võidakse käsitada II lisa osana niipea, kui 
kõnealust direktiivi rakendavad kõik 
liikmesriigid ning on kindlaks määratud 
põllumajandustootjatele otse kohaldatavad 
kohustused. Kõnealuste elementide 
arvessevõtmiseks esitab komisjon 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
hiljemalt 31. detsembriks 2015 
seadusandliku ettepaneku nõuetele 
vastavuse eeskirjade läbivaatamiseks.

Or. en

Selgitus

Tagamaks, et kehtestatud kohustused on proportsionaalsed, põllumajandustootjatele otse 
kohaldatavad ja korrapäraselt kontrollitavad, tuleks komisjonile antud õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte asendada kohustusega vaadata määrus läbi kuupäevaks, mis on 
kooskõlas kahe kõnealuse direktiivi rakendamise etappidega.

Muudatusettepanek 588
Satu Hassi, Bas Eickhout, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Jutta Haug

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 93 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. 
oktoobri 2009. aasta direktiivi 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. 
oktoobri 2009. aasta direktiivi 
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2009/128/EÜ, millega kehtestatakse 
ühenduse tegevusraamistik pestitsiidide 
säästva kasutamise saavutamiseks, 
käsitatakse II lisa osana niipea, kui 
kõnealust direktiivi rakendavad kõik 
liikmesriigid ning on kindlaks määratud 
põllumajandustootjatele otse 
kohaldatavad kohustused. Kõnealuste 
elementide arvessevõtmiseks antakse 
komisjonile õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte kooskõlas artikliga 111 seoses 
II lisa muutmisega 12 kuu jooksul alates 
hetkest, mil viimane liikmesriik on 
teavitanud komisjoni direktiivi 
rakendamisest, sealhulgas integreeritud 
taimekaitse alastest kohustustest.

2009/128/EÜ, millega kehtestatakse 
ühenduse tegevusraamistik pestitsiidide 
säästva kasutamise saavutamiseks,
käsitatakse II lisa osana alates 2014. 
aastast.

Or. en

Selgitus

Pestitsiidide säästva kasutamise direktiiv 2009/128/EÜ aitab vähendada toksilisuse 
väliskulusid rahvatervisele ja keskkonnale ning aitab minna üle säästvamatele 
põllumajandustavadele. Selleks tuleks see lisada nõuetele vastavuse eeskirjadesse niipea kui 
võimalik. Direktiivi 2009/128/EÜ kohaselt peaksid liikmesriigid olema esitanud oma riiklikud 
tegevuskavad 2012. aasta lõpuks. Reformijärgse ÜPP jõustumiseni 2014. aastal jääb 
piisavalt aega. Delegeeritud õigusaktide järele puudub vajadus.

Muudatusettepanek 589
Nessa Childers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 93 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. 
oktoobri 2009. aasta direktiivi 
2009/128/EÜ, millega kehtestatakse 
ühenduse tegevusraamistik pestitsiidide 
säästva kasutamise saavutamiseks, 
käsitatakse II lisa osana niipea, kui 
kõnealust direktiivi rakendavad kõik 
liikmesriigid ning on kindlaks määratud 
põllumajandustootjatele otse 
kohaldatavad kohustused. Kõnealuste 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. 
oktoobri 2009. aasta direktiivi 
2009/128/EÜ, millega kehtestatakse 
ühenduse tegevusraamistik pestitsiidide 
säästva kasutamise saavutamiseks,
käsitatakse II lisa osana alates 2014. 
aastast.
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elementide arvessevõtmiseks antakse 
komisjonile õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte kooskõlas artikliga 111 seoses 
II lisa muutmisega 12 kuu jooksul alates 
hetkest, mil viimane liikmesriik on 
teavitanud komisjoni direktiivi 
rakendamisest, sealhulgas integreeritud 
taimekaitse alastest kohustustest.

Or. en

Muudatusettepanek 590
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 93 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks hõlmavad nõuetele vastavuse 
eeskirjad 2014. ja 2015. aasta puhul ka 
püsirohumaa säilitamist. Liikmesriigid, 
kes olid liidu liikmed 1. jaanuaril 2004, 
tagavad, et maa, mis oli 2003. aasta 
pindalatoetuste taotluste esitamiseks 
ettenähtud kuupäeval püsirohumaa, ka 
säilitatakse sellisena kindlaksmääratud 
ulatuses. Liikmesriigid, kes said 2004. 
aastal liidu liikmeteks, tagavad, et maa, 
mis oli 1. mail 2004 püsirohumaa, ka 
säilitatakse sellisena kindlaksmääratud 
piirides. Bulgaaria ja Rumeenia tagavad, 
et maa, mis oli 1. jaanuaril 2007 
püsirohumaa, ka säilitatakse sellisena 
kindlaksmääratud piirides.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 591
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 93 – lõik 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks hõlmavad nõuetele vastavuse 
eeskirjad 2014. ja 2015. aasta puhul ka 
püsirohumaa säilitamist. Liikmesriigid, kes 
olid liidu liikmed 1. jaanuaril 2004,
tagavad, et maa, mis oli 2003. aasta 
pindalatoetuste taotluste esitamiseks 
ettenähtud kuupäeval püsirohumaa, ka 
säilitatakse sellisena kindlaksmääratud 
ulatuses. Liikmesriigid, kes said 2004. 
aastal liidu liikmeteks, tagavad, et maa, 
mis oli 1. mail 2004 püsirohumaa, ka 
säilitatakse sellisena kindlaksmääratud 
piirides. Bulgaaria ja Rumeenia tagavad,
et maa, mis oli 1. jaanuaril 2007
püsirohumaa, ka säilitatakse sellisena 
kindlaksmääratud piirides.

Nõuetele vastavuse eeskirjad hõlmavad ka
määruse (EL) nr xxx/xxx [otsetoetused] 
artikli 4 lõike 1 punktis h määratletud
püsirohumaa säilitamist. Liikmesriigid 
tagavad, et maa, mida kasutati püsivalt 
rohumaana alates 1. jaanuarist 2007, 
klassifitseeritakse püsirohumaana.
Põllumajandustootjad säilitavad 
püsirohumaana oma majapidamiste alad, 
mis on taotlusaastaks 2014 määruse (EL) 
nr xxx/xxx [horisontaalne ÜPP määrus] 
artikli 73 lõike 1 kohaselt esitatud 
taotlusel deklareeritud püsirohumaana
(edaspidi „püsirohumaa võrdlusalad”).

Or. en

Muudatusettepanek 592
Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 93 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks hõlmavad nõuetele vastavuse 
eeskirjad 2014. ja 2015. aasta puhul ka 
püsirohumaa säilitamist. Liikmesriigid, kes 
olid liidu liikmed 1. jaanuaril 2004, 
tagavad, et maa, mis oli 2003. aasta 
pindalatoetuste taotluste esitamiseks 
ettenähtud kuupäeval püsirohumaa, ka 
säilitatakse sellisena kindlaksmääratud 
ulatuses. Liikmesriigid, kes said 2004. 
aastal liidu liikmeteks, tagavad, et maa, mis 
oli 1. mail 2004 püsirohumaa, ka 
säilitatakse sellisena kindlaksmääratud 
piirides. Bulgaaria ja Rumeenia tagavad, et 
maa, mis oli 1. jaanuaril 2007 
püsirohumaa, ka säilitatakse sellisena 
kindlaksmääratud piirides.

Lisaks hõlmavad nõuetele vastavuse 
eeskirjad 2014. ja 2015. aasta puhul ka 
püsirohumaa säilitamist. Liikmesriigid, kes 
olid liidu liikmed 1. jaanuaril 2004, 
tagavad, et maa, mis oli 2003. aasta 
pindalatoetuste taotluste esitamiseks 
ettenähtud kuupäeval püsirohumaa, ka 
säilitatakse sellisena liikmesriigi poolt
kindlaksmääratud ulatuses. Liikmesriigid, 
kes said 2004. aastal liidu liikmeteks, 
tagavad, et maa, mis oli 1. mail 2004 
püsirohumaa, ka säilitatakse sellisena
liikmesriigi poolt kindlaksmääratud 
piirides. Bulgaaria ja Rumeenia tagavad, et 
maa, mis oli 1. jaanuaril 2007 
püsirohumaa, ka säilitatakse sellisena 
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liikmesriigi poolt kindlaksmääratud 
piirides.

Or. en

Muudatusettepanek 593
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 93 – lõik 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eelmist lõiku ei kohaldata metsastamiseks 
ettenähtud püsirohumaa all olevate 
maade suhtes, tingimusel et selline 
metsastamine vastab 
keskkonnakaitsenõuetele, kui välja arvata 
jõulupuuistandused ja lühikese 
raieringiga kiirekasvulised puuliigid.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 594
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 93 – lõik 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eelmist lõiku ei kohaldata metsastamiseks 
ettenähtud püsirohumaa all olevate maade 
suhtes, tingimusel et selline metsastamine 
vastab keskkonnakaitsenõuetele, kui välja 
arvata jõulupuuistandused ja lühikese 
raieringiga kiirekasvulised puuliigid.

Eelmist lõiku ei kohaldata metsastamiseks 
ettenähtud püsirohumaa all olevate maade 
suhtes, tingimusel et selline metsastamine 
vastab keskkonnakaitsenõuetele, kui välja 
arvata jõulupuuistandused.

Or. en

Muudatusettepanek 595
Michel Dantin
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 93 – lõik 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kahes eelmises lõigus osutatud 
elementide arvessevõtmiseks antakse 
komisjonile õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte kooskõlas artikliga 111, mis 
hõlmavad püsirohumaa säilitamise 
eeskirju, eelkõige selle tagamiseks, et 
põllumajandustootjate tasandil võetakse 
meetmeid püsirohumaa säilitamiseks, 
sealhulgas järgitavaid 
individuaalkohustusi, näiteks kohustust 
muuta alad püsirohumaaks, kui tehakse 
kindlaks, et püsirohumaa all oleva maa 
suhtarv väheneb.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 596
Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 93 – lõik 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandkorras lubatakse 
põllumajandustootjatel muuta kuni 10% 
oma säilitamisele kuuluvatest 
võrdlusaladest. Seda piirangut ei 
kohaldata vääramatu jõu või erandlike 
asjaolude korral.

Or. en

Muudatusettepanek 597
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 93 – lõige 8
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks võtab komisjon rakendusaktidega 
vastu meetodid püsirohumaa suhtarvu ja 
säilitatava põllumajandusmaa 
kindlaksmääramiseks. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 112 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 598
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 93 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks võtab komisjon rakendusaktidega 
vastu meetodid püsirohumaa suhtarvu ja
säilitatava põllumajandusmaa 
kindlaksmääramiseks. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 112 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 599
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 93 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks võtab komisjon rakendusaktidega
vastu meetodid püsirohumaa suhtarvu ja 
säilitatava põllumajandusmaa 
kindlaksmääramiseks. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 

Lisaks antakse komisjonile õigus võtta 
kooskõlas artikliga 111 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega kehtestatakse meetodid 
püsirohumaa suhtarvu ja säilitatava 
põllumajandusmaa kindlaksmääramiseks.
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artikli 112 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. de

Muudatusettepanek 600
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 93 – lõige 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandustootjad, kelle 
põllumajanduslikust majapidamisest 
vähemalt 70% moodustab 2014. aastal 
määruse (EL) nr xxx/xxx [otsetoetused]
artikli 4 lõike 1 punkti h kohaselt 
määratletud püsirohumaa ning „rohi ja 
muud söödataimed” (edaspidi „kogu 
rohumaa võrdlusalad”) peavad 
erandkorras säilitama rohumaana 
vähemalt nende kogu rohumaa võrdlusala 
suuruse ala.
 Põllumajandustootjatel lubatakse muuta 
kuni 5% oma säilitamisele kuuluvatest 
võrdlusaladest. Kõnealust piirangut ei 
kohaldata vääramatu jõu või erandlike 
asjaolude korral.

Or. en

Muudatusettepanek 601
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 93 – lõige 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lihtsama, vähemate ja sihipärasemate 
eeskirjadega nõuetele vastavuse süsteemi 
saamiseks esitab komisjon hiljemalt 2013. 
aasta lõpuks Euroopa Parlamendile ja 
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nõukogule aruande koos ettepanekutega 
II lisas toodud eeskirjade arvu 
kärpimiseks 25% võrra. Tuleks hinnata 
säilivate eeskirjade tähtsust, asjakohasust 
ja mõõdetavust.

Or. en

Selgitus

Nõuetelevastavuse süsteem on endiselt põllumeestele frustreeriv. Põhjuseks on nii eeskirjade 
hulk kui ka nende tähtsus ja asjakohasus nii põllumeeste kui ka ühiskonna jaoks. Ka võib eri 
eeskirjade paljususe tõttu konkreetsel põllumehel olla raske aru saada, kas ta mingit eeskirja 
rikub või mitte. Mõistlikuma nõuetelevastavuse süsteemi saamiseks tuleks komisjonil paluda 
esitada ettepanekud eeskirjade arvu piiramiseks ning hinnata alles jäävate eeskirjade 
tähtsust, asjakohasust ja mõõdetavust.

Muudatusettepanek 602
Bas Eickhout
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 94 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et kogu 
põllumajandusmaad, sealhulgas maad, 
mida enam ei kasutata tootmise eesmärgil, 
hoitakse heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis. Liikmesriigid 
määratlevad riiklikul või piirkondlikul 
tasandil toetusesaajate suhtes maa heas 
põllumajandus- ja keskkonnaseisundis 
hoidmise miinimumstandardid II lisa 
alusel, võttes arvesse asjaomaste alade 
eriomadusi, sh mulla- ja 
ilmastikutingimusi, olemasolevat 
põllumajandustootmist, maakasutust, 
külvikorda, põllumajandustavasid ja 
põllumajandusstruktuure. Liikmesriigid ei 
või määratleda miinimumnõudeid, mida 
ei ole II lisas kehtestatud.

Liikmesriigid tagavad, et kogu 
põllumajandusmaad, sealhulgas maad, 
mida enam ei kasutata tootmise eesmärgil, 
hoitakse heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis. Liikmesriigid 
määratlevad riiklikul või piirkondlikul 
tasandil toetusesaajate suhtes maa heas 
põllumajandus- ja keskkonnaseisundis 
hoidmise miinimumstandardid II lisa 
alusel, võttes arvesse asjaomaste alade 
eriomadusi, sh mulla- ja 
ilmastikutingimusi, olemasolevat 
põllumajandustootmist, maakasutust, 
külvikorda, põllumajandustavasid ja 
põllumajandusstruktuure.

Or. en
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Selgitus

Liikmesriikidel ja piirkondadel peaks vastavalt subsidiaarsuse põhimõttele olema võimalik 
lisada nende põllumajandussüsteemidele sobivaid eeskirju ning vastavalt eelkäija põhimõttele
õigus nõuda puhast ja ohutut keskkonda: vältida tuleks nn võidujooksu madalaima taseme 
suunas (race to the bottom).

Muudatusettepanek 603
Wojciech Michał Olejniczak

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 94 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et kogu 
põllumajandusmaad, sealhulgas maad, 
mida enam ei kasutata tootmise eesmärgil, 
hoitakse heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis. Liikmesriigid 
määratlevad riiklikul või piirkondlikul 
tasandil toetusesaajate suhtes maa heas 
põllumajandus- ja keskkonnaseisundis 
hoidmise miinimumstandardid II lisa 
alusel, võttes arvesse asjaomaste alade 
eriomadusi, sh mulla- ja 
ilmastikutingimusi, olemasolevat 
põllumajandustootmist, maakasutust, 
külvikorda, põllumajandustavasid ja 
põllumajandusstruktuure. Liikmesriigid ei 
või määratleda miinimumnõudeid, mida ei 
ole II lisas kehtestatud.

Liikmesriigid tagavad, et kogu 
põllumajandusmaad, sealhulgas maad, 
mida enam ei kasutata tootmise eesmärgil, 
hoitakse heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis. Eelkõige edendavad 
nad metsade ja agrometsanduse rajamist 
siiani mittetootlikel maadel. Liikmesriigid 
määratlevad riiklikul või piirkondlikul 
tasandil toetusesaajate suhtes maa heas 
põllumajandus- ja keskkonnaseisundis 
hoidmise miinimumstandardid II lisa 
alusel, võttes arvesse asjaomaste alade 
eriomadusi, sh mulla- ja 
ilmastikutingimusi, olemasolevat 
põllumajandustootmist, maakasutust, 
külvikorda, põllumajandustavasid ja 
põllumajandusstruktuure. Liikmesriigid ei 
või määratleda miinimumnõudeid, mida ei 
ole II lisas kehtestatud.

Or. pl

Muudatusettepanek 604
Brian Simpson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 94 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et kogu 
põllumajandusmaad, sealhulgas maad, 
mida enam ei kasutata tootmise eesmärgil, 
hoitakse heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis. Liikmesriigid 
määratlevad riiklikul või piirkondlikul 
tasandil toetusesaajate suhtes maa heas 
põllumajandus- ja keskkonnaseisundis 
hoidmise miinimumstandardid II lisa 
alusel, võttes arvesse asjaomaste alade 
eriomadusi, sh mulla- ja 
ilmastikutingimusi, olemasolevat 
põllumajandustootmist, maakasutust, 
külvikorda, põllumajandustavasid ja 
põllumajandusstruktuure. Liikmesriigid ei 
või määratleda miinimumnõudeid, mida ei 
ole II lisas kehtestatud.

Liikmesriigid tagavad, et kogu 
põllumajandusmaad, sealhulgas maad, 
mida enam ei kasutata tootmise eesmärgil, 
hoitakse heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis. Liikmesriigid 
määratlevad riiklikul või piirkondlikul 
tasandil toetusesaajate suhtes maa heas 
põllumajandus- ja keskkonnaseisundis 
hoidmise miinimumstandardid II lisa 
alusel, võttes arvesse asjaomaste alade 
eriomadusi, sh mulla- ja 
ilmastikutingimusi, olemasolevat 
põllumajandustootmist, maakasutust, 
külvikorda, põllumajandustavasid ja 
põllumajandusstruktuure. Liikmesriigid ei 
või määratleda miinimumnõudeid, mida ei 
ole II lisas kehtestatud, välja arvatud 
juhul, kui nende miinimumnõuete ja 
määruse (EL) nr xxx/xxx [otsetoetused] 
III jaotise 2. peatükis sätestatud kliima- ja 
keskkonnasõbralike põllumajandustavade 
ühismõju ei ole liikmesriigi poolt varem, 
enne 1. jaanuari 2014 kehtestatud 
miinimumnõuete täitmiseks piisav.
Sellistel juhtudel peab asjaomane 
liikmesriik määratlema sellised normid, 
mis tagavad, et nõudeid ei leevendata.

Or. en

Selgitus

Sarnaselt varasema tervisekontrolli reformiga on siingi vaja kaitseklauslit, mis tagaks, et 
esimese samba toetustega seotud keskkonnatingimustest ei tulene ohtu, et nõuded võiksid taas 
alaneda, mis põllumajanduse keskkonnakaitse- ja kliimameetmete puhul makstavate toetuste 
lähtekriteeriumide karmistamise asemel tooks kaasa nende leevendamise.

Muudatusettepanek 605
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 94 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et kogu 
põllumajandusmaad, sealhulgas maad, 
mida enam ei kasutata tootmise eesmärgil, 
hoitakse heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis. Liikmesriigid 
määratlevad riiklikul või piirkondlikul 
tasandil toetusesaajate suhtes maa heas 
põllumajandus- ja keskkonnaseisundis 
hoidmise miinimumstandardid II lisa 
alusel, võttes arvesse asjaomaste alade 
eriomadusi, sh mulla- ja 
ilmastikutingimusi, olemasolevat 
põllumajandustootmist, maakasutust, 
külvikorda, põllumajandustavasid ja 
põllumajandusstruktuure. Liikmesriigid ei 
või määratleda miinimumnõudeid, mida ei 
ole II lisas kehtestatud.

Liikmesriigid tagavad, et kogu 
põllumajandusmaad, sealhulgas maad, 
mida enam ei kasutata tootmise eesmärgil, 
hoitakse heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis.

Põllumajandusmaa, mille eest ei taotletud 
põhitoetust, kuna see on muutunud 
looduslähedasemaks ja elurikkamaks, 
tuleks vaid hoida riiklike eeskirjadega 
nõutud seisundis ning vabastada see 
heade põllumajandus- ja 
keskkonnatingimuste säilitamise nõudest. 
Määruse (EÜ) nr 1257/1999 artiklite 22, 
23 ja 24, määruse (EÜ) nr 1698/2005 
artikli 39 ja määruse (EL) nr …/... 
[maaelu arengu määrus] artikli 29 
kohaselt tootmisest välja jäetud maad 
loetakse olevat heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis, kui on täidetud 
põllumajanduse keskkonnameetmete 
lepingu tingimused. Topeltkaristuste 
vältimiseks ei või põllumajanduse 
keskkonnameetmete lepingus sätestatud 
kohustuste eiramine põhjustada toetuste 
vähendamist tulenevalt käesolevast 
artiklist 94 ning käesoleva määruse 
artiklis 99 sätestatud viisil.
Liikmesriigid määratlevad riiklikul või 
piirkondlikul tasandil toetusesaajate suhtes 
maa heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis hoidmise 
miinimumstandardid II lisa alusel, võttes 
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arvesse asjaomaste alade eriomadusi, sh 
mulla- ja ilmastikutingimusi, olemasolevat 
põllumajandustootmist, maakasutust, 
külvikorda, põllumajandustavasid ja 
põllumajandusstruktuure. Liikmesriigid ei 
või määratleda miinimumnõudeid, mida ei 
ole II lisas kehtestatud.

Or. en

Selgitus

Aladel, mis ei ole põhitoetuskõlblikud, ei tohiks nõuda heade põllumajandus- ja 
keskkonnatingimuste säilitamist.

Muudatusettepanek 606
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 94 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et kogu 
põllumajandusmaad, sealhulgas maad, 
mida enam ei kasutata tootmise eesmärgil, 
hoitakse heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis. Liikmesriigid 
määratlevad riiklikul või piirkondlikul 
tasandil toetusesaajate suhtes maa heas 
põllumajandus- ja keskkonnaseisundis 
hoidmise miinimumstandardid II lisa 
alusel, võttes arvesse asjaomaste alade 
eriomadusi, sh mulla- ja 
ilmastikutingimusi, olemasolevat 
põllumajandustootmist, maakasutust, 
külvikorda, põllumajandustavasid ja 
põllumajandusstruktuure. Liikmesriigid ei 
või määratleda miinimumnõudeid, mida ei 
ole II lisas kehtestatud.

Liikmesriigid tagavad, et kogu 
põllumajandusmaad, sealhulgas maad, 
mida enam ei kasutata tootmise eesmärgil, 
hoitakse heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis. Liikmesriigid 
määratlevad riiklikul või piirkondlikul 
tasandil toetusesaajate kontrollimise 
ulatuse maa heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis hoidmise standardite 
ühiste nõuete alusel vastavalt artiklis 93 
sätestatule, võttes arvesse asjaomaste alade 
eriomadusi, sh mulla- ja 
ilmastikutingimusi, olemasolevat 
põllumajandustootmist, maakasutust, 
külvikorda, põllumajandustavasid ja 
põllumajandusstruktuure. Liikmesriigid ei 
või määratleda miinimumnõudeid, mida ei 
ole II lisas kehtestatud.

Or. en
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Muudatusettepanek 607
Jim Higgins, Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 96 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealused süsteemid ning eelkõige 
nõukogu 15. juuli 2008. aasta direktiivi 
2008/71/EÜ (sigade identifitseerimise ja 
registreerimise kohta)1 ning määruste 
(EÜ) nr 1760/2000 ja (EÜ) nr 21/2004 
kohaselt loodud loomade 
identifitseerimise ja registreerimise 
süsteem peavad olema kooskõlas 
käesoleva määruse V jaotise II peatükis 
osutatud ühtse süsteemiga.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Määruse (EÜ) nr 21/2004 täitmise raskuste tõttu ei peaks see olema ühtse haldus- ja 
kontrollisüsteemi osaks.

Muudatusettepanek 608
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 96 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Nõuete, standardite, õigusaktide või 
nõuetele vastavuse valdkondade 
kontrollimisel võib arvesse võtta järgmisi 
tegureid:
– põllumajandustootjate osalemine 
käesoleva määruse III jaotises sätestatud 
põllumajandusettevõtete nõustamise 
süsteemis;
– põllumajandustootjate osalemine 
sertifitseerimissüsteemis, kui see hõlmab 

                                               
1 ELT L 213, 8.8.2008, lk 31.
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asjaomaseid nõudeid ja standardeid.

Or. fr

Muudatusettepanek 609
Julie Girling, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 96 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid teostavad kohapealseid 
kontrolle, et teha kindlaks, kas toetusesaaja 
täidab käesolevas jaotises sätestatud 
kohustusi.

3. Liikmesriigid teostavad kohapealseid 
kontrolle, et teha kindlaks, kas toetusesaaja 
täidab käesolevas jaotises sätestatud 
kohustusi. Liikmesriigid esitavad igal 
aastal aruande nõuete täitmise ja 
keskkonnasäästlikkuse tõstmise meetmete 
rakendamise ja tulemuste kohta. 
Komisjon esitab igal aastal Euroopa 
Parlamendile aruande, milles käsitletakse 
nende meetmete mõju liikmesriikide 
põllumajandustootmisele ja keskkonnale.

Or. en

Selgitus

Et keskkonnasäästlikumaks muutmine on nõuete täitmise eeskirjades uus element, on vajalik, 
et komisjon kontrolliks selle sobivust ja annaks Euroopa Parlamendile selle kohta tagasisidet. 
See on kooskõlas põhjenduse 57 a (uus) lisamisega.

Muudatusettepanek 610
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 96 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid teostavad kohapealseid 
kontrolle, et teha kindlaks, kas toetusesaaja 
täidab käesolevas jaotises sätestatud 
kohustusi.

3. Kui liikmesriigid teostavad kontrolle, et 
teha kindlaks, kas toetusesaaja täidab 
käesolevas jaotises sätestatud kohustusi, 
teatavad nad sellest küllalt varakult ette.
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Or. en

Muudatusettepanek 611
Bas Eickhout
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 96 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid annavad igal aastal 
komisjonile aru nõuetele vastavuse ja 
keskkonnasäästlikumaks muutmise 
kontrollide tulemustest ning komisjon 
esitab Euroopa Parlamendile 
aastaaruande, milles käsitletakse 
põllumajanduse pikaajalise 
jätkusuutlikkuse probleemide 
lahendamisele suunatud riiklike või 
piirkondlike meetmete tulemuslikkust.

Or. en

Muudatusettepanek 612
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 96 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab rakendusaktidega vastu 
eeskirjad kontrollide teostamise kohta 
käesolevas jaotises osutatud kohustuste 
täitmise kontrollimiseks.

Komisjonile antakse õigus võtta vastavalt 
artiklile 111 vastu delegeeritud õigusakte, 
et kehtestada kontrollide teostamise 
eeskirjad käesolevas jaotises osutatud 
kohustuste täitmise kontrollimiseks.

Or. de

Muudatusettepanek 613
Hans-Peter Mayer
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 96 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 112 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 614
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 96 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Komisjonile antakse õigus võtta 
vastavalt artiklile 111 vastu delegeeritud 
õigusakte kontrollide ja nõuetele 
vastavuse ühtsete ja ühtlustatud 
eeskirjade kohta.

Or. fr

Muudatusettepanek 615
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 97 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklis 91 sätestatud karistust 
kohaldatakse, kui nõuetele vastavuse 
eeskirju on mis tahes ajal teatava 
kalendriaasta (edaspidi „asjaomane 
kalendriaasta”) kestel rikutud ja kõnealune 
rikkumine on omistatav asjaomasel 
kalendriaastal toetuse- või maksetaotluse 

Artiklis 91 sätestatud karistust 
kohaldatakse, kui nõuetele vastavuse 
eeskirju on mis tahes ajal teatava 
kalendriaasta (edaspidi „asjaomane 
kalendriaasta”) kestel rikutud ja kõnealune 
rikkumine tuleneb tahtlikust teost või 
tegematajätmisest, mis on omistatav 
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esitanud toetusesaajale. asjaomasel kalendriaastal toetuse- või 
maksetaotluse esitanud toetusesaajale.

Or. en

Selgitus

Haldusorganid peavad hindama, kas kõnealune rikkumine on nende arvates tahtlik või mitte.

Muudatusettepanek 616
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 97 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklis 91 sätestatud karistust 
kohaldatakse, kui nõuetele vastavuse 
eeskirju on mis tahes ajal teatava 
kalendriaasta (edaspidi „asjaomane 
kalendriaasta”) kestel rikutud ja kõnealune 
rikkumine on omistatav asjaomasel
kalendriaastal toetuse- või maksetaotluse 
esitanud toetusesaajale.

Ilma et see piiraks artikli 91 lõike 2 punkti 
a kohaldamist, kohaldatakse artiklis 91 
sätestatud karistust, kui nõuetele vastavuse 
eeskirju on mis tahes ajal teatava 
kalendriaasta (edaspidi „asjaomane 
kalendriaasta”) kestel rikutud ja kõnealune 
rikkumine on vahetult omistatav 
asjaomasel kalendriaastal toetuse- või 
maksetaotluse esitanud toetusesaajale.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek tuleneb ettepanekust kehtestada nõuetele vastavuse 
eelhoiatussüsteem. Sõna „vahetult” lisatakse ühtlustamiseks artikli 91 sõnastusega.

Muudatusettepanek 617
Wojciech Michał Olejniczak

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 97 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui liikmesriik otsustab kasutada 
esimeses lõigus sätestatud võimalust, 
võtab pädev asutus järgneval aastal 

välja jäetud
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toetusesaajate valimi puhul vajalikud 
meetmed, et kontrollida, kas toetusesaaja 
on asjaomase tuvastatud rikkumise 
heastanud. Toetusesaajat teavitatakse 
avastatud rikkumistest ja 
parandusmeetmete võtmise kohustusest.

Or. pl

Selgitus

Käesolev väljajätmine muudab liikmesriikides kasutatava haldusmenetluse palju lihtsamaks 
ja vähendab eelarvekulusid.

Muudatusettepanek 618
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 97 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui liikmesriik otsustab kasutada 
esimeses lõigus sätestatud võimalust, 
võtab pädev asutus järgneval aastal 
toetusesaajate valimi puhul vajalikud 
meetmed, et kontrollida, kas toetusesaaja 
on asjaomase tuvastatud rikkumise 
heastanud. Toetusesaajat teavitatakse 
avastatud rikkumistest ja 
parandusmeetmete võtmise kohustusest.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Meie arvates tegi komisjon hea ettepaneku loobuda väiksemate rikkumiste korral 
järelkontrollist. Mis aga puudutab de minimis reegli põhjal teatud kindla toetusesaajate 
rühma (valimi) kontrollimisest loobumist, siis leiame, et lihtsustamisel tuleks de minimis 
reegli põhjal loobuda kõigi rikkumiste järelkontrollist.

Muudatusettepanek 619
George Lyon, Britta Reimers
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 98 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 98 a
Astmeliste karistuste määramise 

üldkriteeriumid
Artiklis 99 nimetatud summade 
astmeliseks muutmisel kehtivad järgmised 
kriteeriumid:
– rikkumise raskusaste sõltub eeskätt selle 
tagajärgede olulisusest, eelkõige ohust 
asjaomasele ELi fondile, seejuures tuleb 
järjekindlalt silmas pidada asjaomase 
normi või nõude eesmärke;
– rikkumise ulatuse määramisel 
vaadatakse eelkõige, kas selle mõju on 
kaugeleulatuv või piirdub vaid ühe 
põllumajandusettevõttega;
– rikkumise kestuse määramisel võtab 
pädev asutus arvesse eelkõige selle 
tagajärgede püsimise eeldatavat kestust 
või nende tagajärgede mõistlike 
vahenditega likvideerimise võimalusi;
– rikkumise kordumine tähendab seda, et 
sama nõude, normi või kohustuse 
mittetäitmine tuvastati rohkem kui ühel 
korral kolme järjestikuse kalendriaasta 
jooksul, tingimusel et toetusesaajat 
teavitati eelmisest rikkumisest ning 
sobival juhul on tal olnud võimalus võtta 
vajalikke meetmeid selle eelmise 
rikkumise likvideerimiseks;

Or. en

Selgitus

Karustamise üldpõhimõtted peavad sisalduma põhiõigusaktis. Muudatusettepaneku sisu on 
võetud komisjoni määruse 1122/2009 (rakenduseeskirjad) artiklist 47.
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Muudatusettepanek 620
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 99 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Karistuse arvutamine Rahalise karistuse arvutamine

Or. ro

Selgitus

Keeleline parandus, mida kohaldatakse kogu artikli ulatuses. 

Muudatusettepanek 621
George Lyon, Anne E. Jensen, Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 99 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastavate vähendamiste ja väljaarvamiste 
arvutamiseks võetakse arvesse tuvastatud 
rikkumiste tõsidust, ulatust, püsivust ja 
korduvust ning lõigetes 2–4 sätestatud 
kriteeriume.

Vastavate vähendamiste ja väljaarvamiste 
arvutamiseks võetakse proportsionaalselt 
arvesse tuvastatud rikkumiste artiklis 99 a 
määratletud raskusastet ja iseloomu, 
selleks et määrata nende tõsidust, ulatust, 
püsivust ja korduvust ning lõigetes 2–4 
sätestatud kriteeriume.

Or. en

Selgitus

Vt muudatusettepanekut, millega lisatakse uus artikkel 99 a.

Muudatusettepanek 622
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 99 – lõige 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Erandina lõikest 1 puudutavad 
nõuetele vastavuse vajakajäämised 
määruse (EL) nr …/... [maaelu arengu 
määrus] artiklites 29, 30 ja 31 nimetatud 
meetmete osas üksnes nende meetmete all 
eraldatud summasid.

Or. fr

Muudatusettepanek 623
Janusz Wojciechowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 99 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hooletusest tingitud rikkumise korral ei 
ole vähendamine suurem kui 5 % ja 
korduva rikkumise korral suurem kui 
15 %.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 624
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 99 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hooletusest tingitud rikkumise korral ei ole 
vähendamine suurem kui 5 % ja korduva 
rikkumise korral suurem kui 15 %.

 Hooletusest tingitud rikkumise korral ei 
ole vähendamine suurem kui 5 % või 2000 
eurot ja korduva rikkumise korral suurem 
kui 15 % või 4000 eurot.

Or. en
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Selgitus

To base the cross compliance system only on a percentage reduction of support is not 
proportional. It can give very large reductions of support for very small non-compliances if 
they are done by a large farmer. In addition a similar breach mad by two different famers 
does not lead to the same amount of reduction of support. The amount of support reduction 
will depend on whether the farmer is a small farmer, receiving only few subsidies, or a large 
farmer, receiving a large amount of subsidies. In addition all less severe non-compliances 
should be able to be considered as minor. This will significantly increase proportionality.

Muudatusettepanek 625
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 99 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hooletusest tingitud rikkumise korral ei ole 
vähendamine suurem kui 5 % ja korduva 
rikkumise korral suurem kui 15 %.

Hooletusest tingitud rikkumise korral ei ole 
vähendamine suurem kui 5 % ja korduva 
rikkumise korral suurem kui 15 %, välja 
arvatud väga tõsistel juhtudel, mil see ei 
või olla väiksem kui 20%, võib ulatuda 
ühest või mitmest toetuskavast täiesti 
kõrvale jätmiseni ning seda võidakse 
kohaldada ühel või mitmel kalendriaastal.

Or. es

Selgitus

Tahtlikku rikkumist käsitlev lõige 3 tuleb välja jätta, kuna on väga raske juriidiliselt tõestada, 
et põllumajandustootja tegutses teadlikult või tahtlikult. Seepärast tuleb niisugune rikkumine 
asendada väga tõsise hooletusega ja lisada see koos lõikes 3 sätestatud karistustega lõikesse 
2.

Muudatusettepanek 626
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 99 – lõige 2 – lõik 1



PE494.482v02-00 112/182 AM\910034ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hooletusest tingitud rikkumise korral ei ole 
vähendamine suurem kui 5 % ja korduva 
rikkumise korral suurem kui 15 %.

Hooletusest tingitud rikkumise korral ei ole 
vähendamine suurem kui 5 % ja korduva 
rikkumise korral suurem kui 15 %, välja 
arvatud väga tõsistel juhtudel, mil see ei 
või olla väiksem kui 20%, võib ulatuda 
mõnest toetuskavast täielikult välja 
arvamiseni ning seda võidakse kohaldada 
ühel või mitmel kalendriaastal.

Or. es

Selgitus

Tahtlikku rikkumist käsitlev lõige 3 tuleb välja jätta, kuna on väga raske juriidiliselt tõestada, 
et põllumajandustootja jättis tahtlikult nõuded täitmata. Seepärast tuleb niisugune rikkumine 
asendada ränga hooletusega ja lisada see koos lõikes 3 sätestatud karistustega lõikesse 2.

Muudatusettepanek 627
Janusz Wojciechowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 99 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel 
võivad liikmesriigid otsustada, et 
vähendamist ei kohaldata, kui rikkumist 
võib selle tõsidust, ulatust ja kestust 
arvestades käsitada väiksema rikkumisena. 
Rikkumisi, mis kujutavad otsest ohtu 
rahva- või loomatervisele, ei käsitata siiski 
väiksemate rikkumistena. Toetusesaajat 
teavitatakse avastatud rikkumistest ja 
parandusmeetmete võtmise kohustusest.

Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel 
võivad liikmesriigid otsustada, et 
vähendamist ei kohaldata, kui rikkumist 
võib selle tõsidust, ulatust ja kestust 
arvestades käsitada väiksema rikkumisena. 
Rikkumisi, mis kujutavad otsest ohtu 
inimeste või loomade tervisele või 
loomade heaolule, ei käsitata siiski 
väiksemate rikkumistena. Toetusesaajat 
teavitatakse avastatud rikkumistest ja 
parandusmeetmete võtmise kohustusest.

Or. en

Muudatusettepanek 628
Diane Dodds
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 99 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel 
võivad liikmesriigid otsustada, et 
vähendamist ei kohaldata, kui rikkumist 
võib selle tõsidust, ulatust ja kestust 
arvestades käsitada väiksema rikkumisena. 
Rikkumisi, mis kujutavad otsest ohtu 
rahva- või loomatervisele, ei käsitata siiski 
väiksemate rikkumistena. Toetusesaajat 
teavitatakse avastatud rikkumistest ja 
parandusmeetmete võtmise kohustusest.

Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel 
võivad liikmesriigid otsustada, et 
vähendamist ei kohaldata, kui rikkumist 
võib selle tõsidust, ulatust ja kestust 
arvestades käsitada väiksema rikkumisena. 
Rikkumisi, mis kujutavad otsest ohtu 
rahva- või loomatervisele, ei käsitata siiski 
väiksemate rikkumistena. Otseseks ohuks 
inimeste või loomade tervisele ei loeta II 
lisas, SMR 7-s ja SMR 8-s osutatud 
loomade identifitseerimise ja 
registreerimise korra väiksemaid 
rikkumisi. Toetusesaajat teavitatakse 
avastatud rikkumistest ja 
parandusmeetmete võtmise kohustusest.

Or. en

Muudatusettepanek 629
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 99 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel 
võivad liikmesriigid otsustada, et 
vähendamist ei kohaldata, kui rikkumist 
võib selle tõsidust, ulatust ja kestust 
arvestades käsitada väiksema rikkumisena. 
Rikkumisi, mis kujutavad otsest ohtu 
rahva- või loomatervisele, ei käsitata siiski 
väiksemate rikkumistena. Toetusesaajat 
teavitatakse avastatud rikkumistest ja 
parandusmeetmete võtmise kohustusest.

Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel 
võivad liikmesriigid otsustada, et 
vähendamist ei kohaldata, kui rikkumist 
võib selle tõsidust, ulatust ja kestust 
arvestades käsitada väiksema rikkumisena. 
Toetusesaajat teavitatakse avastatud 
rikkumistest ja parandusmeetmete võtmise 
kohustusest.

Or. en
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Muudatusettepanek 630
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 99 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Tahtliku rikkumise korral ei tohi 
vähendamine olla põhimõtteliselt alla 
20 % ning ülemmääraks võib olla täielik 
väljaarvamine ühest või mitmest 
toetuskavast ning seda võib kohaldada 
ühe või mitme kalendriaasta jooksul.

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Tahtlikku rikkumist käsitlev lõige 3 tuleb välja jätta, kuna on väga raske juriidiliselt tõestada, 
et põllumajandustootja jättis tahtlikult nõuded täitmata. Seepärast tuleb niisugune rikkumine 
asendada ränga hooletusega ja lisada see koos lõikes 3 sätestatud karistustega lõikesse 2.

Muudatusettepanek 631
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 99 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Tahtliku rikkumise korral ei tohi 
vähendamine olla põhimõtteliselt alla 
20 % ning ülemmääraks võib olla täielik 
väljaarvamine ühest või mitmest 
toetuskavast ning seda võib kohaldada 
ühe või mitme kalendriaasta jooksul.

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Tahtlikku rikkumist käsitlev lõige 3 tuleb välja jätta, kuna on väga raske juriidiliselt tõestada, 
et põllumajandustootja tegutses teadlikult või tahtlikult. Seepärast tuleb niisugune rikkumine 
asendada ränga hooletusega ja lisada see koos lõikes 3 sätestatud karistustega lõikesse 2.
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Muudatusettepanek 632
Bas Eickhout
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 99 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Tahtliku rikkumise korral ei tohi 
vähendamine olla põhimõtteliselt alla 20 % 
ning ülemmääraks võib olla täielik 
väljaarvamine ühest või mitmest 
toetuskavast ning seda võib kohaldada ühe 
või mitme kalendriaasta jooksul.

3. Tahtliku või tõsise rikkumise korral ei 
tohi vähendamine olla alla 20 % ning 
ülemmääraks võib olla täielik 
väljaarvamine ühest või mitmest 
toetuskavast ning seda võib kohaldada ühe 
või mitme kalendriaasta jooksul.
Tahtlikuks ja tõsiseks loetakse korduv 
rikkumine pärast seda, kui toetusesaajat 
on hoiatatud või karistatud. 

Or. en

Selgitus

Kui korduva (s.h keskkonnakaitse-eeskirjade) rikkumise korral on põllumajandustootjat 
varem juba hoiatatud või tema toetust vähendatud, kui tootja mõistab põhjuse ja tagajärje 
seost või tal on olnud võimalus lahendust leida, aga korduvad rikkumised on toimunud tema 
teadmisel, loetakse rikkumine korduvaks ja tõsiseks. Karistussätted peavad olema võimalikult 
selged, mistõttu tuleks vältida selliseid sõnu nagu „põhimõtteliselt”, muidu võivad tekkida 
erinevused rakendamisel.

Muudatusettepanek 633
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 99 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Tahtliku rikkumise korral ei tohi 
vähendamine olla põhimõtteliselt alla 20 % 
ning ülemmääraks võib olla täielik 
väljaarvamine ühest või mitmest 
toetuskavast ning seda võib kohaldada ühe 
või mitme kalendriaasta jooksul.

3. Tõsise rikkumise korral ei tohi 
vähendamine olla põhimõtteliselt alla 20 % 
ning ülemmääraks võib olla täielik 
väljaarvamine ühest või mitmest 
toetuskavast ning seda võib kohaldada ühe 
või mitme kalendriaasta jooksul.
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Or. en

Selgitus

Kontrollijatel on raske tuvastada rikkumise tahtlikku iseloomu. Tõsise rikkumise kriteerium 
on märksa objektiivsem ja kontrolliosakonnad saaksid seda usaldusväärsemalt kasutada. 
(Raportööri ettepanek kasutada väljendit „ränk hooletus” on kahtlase väärtusega, kuna seda 
väljendit ei ole kusagil defineeritud.)

Muudatusettepanek 634
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 99 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Tahtliku rikkumise korral ei tohi 
vähendamine olla põhimõtteliselt alla 20 %
ning ülemmääraks võib olla täielik 
väljaarvamine ühest või mitmest 
toetuskavast ning seda võib kohaldada ühe 
või mitme kalendriaasta jooksul.

3. Tõsise rikkumise korral ei tohi 
vähendamine olla põhimõtteliselt alla 15 %
ning ülemmääraks võib olla täielik 
väljaarvamine ühest või mitmest 
toetuskavast ning seda võib kohaldada ühe 
või mitme kalendriaasta jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 635
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 99 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Tahtliku rikkumise korral ei tohi 
vähendamine olla põhimõtteliselt alla 20 % 
ning ülemmääraks võib olla täielik 
väljaarvamine ühest või mitmest 
toetuskavast ning seda võib kohaldada ühe 
või mitme kalendriaasta jooksul.

3. Tahtliku rikkumise korral ei tohi 
vähendamine olla põhimõtteliselt alla 20 % 
või 8000 euro ning ülemmääraks võib olla 
täielik väljaarvamine ühest või mitmest 
toetuskavast ning seda võib kohaldada ühe 
või mitme kalendriaasta jooksul.

Or. en
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Selgitus

On ebaproportsionaalne rajada nõuetele vastavuse süsteem üksnes protsentuaalsele 
vähendamisele. Suurtootja puhul võib see viia väga suurte toetuse kärbeteni väga väikeste 
rikkumiste eest. Ja kui kaks tootjat panevad toime sama rikkumise, ei vähendata nende toetust 
võrdselt. Toetuse vähendamise suurus sõltub siis sellest, kas on tegemist vaid väikest toetust 
saava väiketootja või suuri toetusi saava suure põllumajandustootjaga.

Muudatusettepanek 636
Juozas Imbrasas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 99 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Tahtliku rikkumise korral ei tohi 
vähendamine olla põhimõtteliselt alla 
20 % ning ülemmääraks võib olla täielik 
väljaarvamine ühest või mitmest 
toetuskavast ning seda võib kohaldada ühe 
või mitme kalendriaasta jooksul.

3. Tahtliku rikkumise korral võib toetust 
vähendada või suurendada vastavalt 
rikkumise raskusastmele, ulatusele, 
kestusele ja korduvusele, karistuse 
ülemmääraks võib olla täielik 
väljaarvamine ühest või mitmest 
toetuskavast ning seda võib kohaldada ühe 
või mitme kalendriaasta jooksul.

Or. lt

Muudatusettepanek 637
Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 99 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Tahtliku rikkumise korral ei tohi 
vähendamine olla põhimõtteliselt alla 20 % 
ning ülemmääraks võib olla täielik 
väljaarvamine ühest või mitmest 
toetuskavast ning seda võib kohaldada ühe 
või mitme kalendriaasta jooksul.

3. Tõsise rikkumise korral ei tohi 
vähendamine olla põhimõtteliselt alla 20 % 
ning ülemmääraks võib olla täielik 
väljaarvamine ühest või mitmest 
toetuskavast ning seda võib kohaldada ühe 
või mitme kalendriaasta jooksul.

Or. en
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Muudatusettepanek 638
Bas Eickhout
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 99 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui tegemist on a) tõsiste, kahe või 
enama aasta jooksul kordunud või 
korraga mitmete nõuete või keskkonna- ja 
rahvatervisenõuete rikkumisega või b) kui 
pärast riskianalüüsi ja/või korduvkontrolli 
leiab vastutav asutus, et 
põllumajandusettevõttes esineb olemuslik 
oht nõuetele vastavuse norme rikkuda, 
viidates seejuures artiklis 2 määratletud 
jätkusuutmatule 
põllumajandustootmisele, siis jäetakse 
asjaomane toetusesaaja alaliselt ÜPP 
toetuskavadest välja.

Or. en

Selgitus

Kui põllumajandusettevõte on mitmete aastate jooksul mitmeid keskkonna- ja 
tervishoiunõudeid rikkunud, on tegemist jätkusuutmatu põllumajandustootmisega. Selline 
tootja võib põhjustada ühiskonnale saastamise ja tervisekriiside tõttu lisakulusid, seepärast 
tuleb ta avaliku sektori rahastatud toetustest alaliselt ilma jätta. See põhimõte kehtib vaid 
tõsiste ja kulukate rikkumiste ning mitte pisirikkumiste (näiteks taudivabal ajal mõningate 
kõrvamärgiste kadumaminek) korral.

Muudatusettepanek 639
Bas Eickhout
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 100 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad endale jätta 10% Liikmesriigid võivad endale jätta 10% 
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artiklis 99 osutatud vähendamiste ja 
väljaarvamiste kohaldamisest tulenevatest 
summadest.

artiklis 99 osutatud vähendamiste ja 
väljaarvamiste kohaldamisest tulenevatest 
summadest, et rahastada määruse (EL) nr 
…/... [maaelu arengu määrus] artikli 5 
lõigetes 4 ja 5 osutatud 
keskkonnaeesmärke maaelu arengu 
prioriteetide 4 ja 5 täitmiseks.

Or. en

Selgitus

(Vt maaelu arengu määruse artikli 5 lõikeid 4 ja 5 ning II lisa: maaelu arengu prioriteet nr 4 
– põllumajandusest ja metsandusest sõltuvate ökosüsteemide taastamine, säilitamine ja 
edendamine ning maaelu arengu prioriteet nr 5 – ressursitõhususe edendamine ning üleminek 
vähese süsinikuheitega ja kliimamuutuste suhtes vastupidavale majandusele põllumajanduses 
ning toiduainete- ja metsandussektoris.)

Muudatusettepanek 640
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 100 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad endale jätta 10%
artiklis 99 osutatud vähendamiste ja 
väljaarvamiste kohaldamisest tulenevatest 
summadest.

Liikmesriigid võivad endale jätta 25%
artiklis 99 osutatud vähendamiste ja 
väljaarvamiste kohaldamisest tulenevatest 
summadest.

Or. es

Selgitus

Tuleks jääda praegu kehtivas määruses sätestatud näitaja 25% juurde.

Muudatusettepanek 641
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 100 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad endale jätta 10%
artiklis 99 osutatud vähendamiste ja 
väljaarvamiste kohaldamisest tulenevatest 
summadest.

Liikmesriigid võivad endale jätta 25%
artiklis 99 osutatud vähendamiste ja 
väljaarvamiste kohaldamisest tulenevatest 
summadest.

Or. es

Selgitus

Tuleks jääda praegu kehtivas määruses sätestatud näitaja 25% juurde.

Muudatusettepanek 642
Wojciech Michał Olejniczak

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 100 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad endale jätta 10%
artiklis 99 osutatud vähendamiste ja 
väljaarvamiste kohaldamisest tulenevatest 
summadest.

Liikmesriigid võivad endale jätta 25%
artiklis 99 osutatud vähendamiste ja 
väljaarvamiste kohaldamisest tulenevatest 
summadest.

Or. pl

Selgitus

Praegu kehtiva määra 25% (endale jäetavate summade osakaal) vähendamiseks puudub 
vajadus.

Muudatusettepanek 643
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 100 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad endale jätta 10%
artiklis 99 osutatud vähendamiste ja 
väljaarvamiste kohaldamisest tulenevatest 

Liikmesriigid võivad endale jätta 25%
artiklis 99 osutatud vähendamiste ja 
väljaarvamiste kohaldamisest tulenevatest 
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summadest. summadest.

Or. fr

Muudatusettepanek 644
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 100 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad endale jätta 10%
artiklis 99 osutatud vähendamiste ja 
väljaarvamiste kohaldamisest tulenevatest 
summadest.

Liikmesriigid võivad endale jätta 25%
artiklis 99 osutatud vähendamiste ja 
väljaarvamiste kohaldamisest tulenevatest 
summadest.

Or. en

Selgitus

Me ei mõista, mis põhjusel komisjon selle muudatuse (25% asendamine 10%-ga) tegi. Praegu 
kehtivas määruses (määruse nr 73/2009 artikkel 25) lubatakse liikmesriikidel endale jätta 
25% vähendamiste ja väljaarvamiste kohaldamisest tulenevatest summadest.

Muudatusettepanek 645
Juozas Imbrasas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 100 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad endale jätta 10%
artiklis 99 osutatud vähendamiste ja 
väljaarvamiste kohaldamisest tulenevatest 
summadest.

Liikmesriigid võivad endale jätta 25%
artiklis 99 osutatud vähendamiste ja 
väljaarvamiste kohaldamisest tulenevatest 
summadest.

Or. lt
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Muudatusettepanek 646
Wojciech Michał Olejniczak

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 100 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad kasutada esimeses 
lõigus osutatud protsentuaalset osa 
summadest lisatoetuse andmiseks 
EAFRDst rahastatavate maaelu 
arengukavade meetmete jaoks kooskõlas 
määrusega (EL) nr …/... [maaelu arengu 
määrus].

Or. pl

Muudatusettepanek 647
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 102 – lõige 1 – lõik 1 – punkt c – alapunkt v

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v) kokkuvõtte kõigi selliste auditite ja 
kontrollide kättesaadavatest tulemustest, 
mis on teostatud vastavalt kavale ning 
sektoripõhistes eeskirjades sätestatud 
üksikasjalikele sätetele.

v) iga-aastase kokkuvõtte kõigi selliste 
auditite ja kontrollide kättesaadavatest 
tulemustest, mis on teostatud vastavalt 
kavale ning sektoripõhistes eeskirjades 
sätestatud üksikasjalikele sätetele, koos 
EAGFi ja EAFRD kulude aruandega.

Or. es

Selgitus

Auditistatistika tuleks esitada komisjonile korraga ja koos raamatupidamise aastaaruandega 
igal aastal enne 1. veebruari. Praegu esitatakse need sektoripõhiste eeskirjade järgi eri 
tähtaegadel ning muutuvad hiljem iga-aastase tasaarveldusmenetluse osaks. Mõnikord tuleb 
need esitada koguni kooskõlastamise tõendamise kontrolli raames.
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Muudatusettepanek 648
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 102 – lõige 1 – lõik 1 – punkt c – alapunkt v

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v) kokkuvõtte kõigi selliste auditite ja 
kontrollide kättesaadavatest tulemustest, 
mis on teostatud vastavalt kavale ning 
sektoripõhistes eeskirjades sätestatud 
üksikasjalikele sätetele.

v) iga-aastase kokkuvõtte kõigi selliste 
auditite ja kontrollide kättesaadavatest 
tulemustest, mis on teostatud vastavalt 
kavale ning sektoripõhistes eeskirjades 
sätestatud üksikasjalikele sätetele, koos 
EAGFi ja EAFRD kulude aruandega.

Or. es

Selgitus

Auditistatistika tuleks esitada komisjonile korraga ja koos raamatupidamise aastaaruandega 
igal aastal enne 1. veebruari. Praegu esitatakse need sektoripõhiste eeskirjade järgi eri 
tähtaegadel ning muutuvad hiljem iga-aastase tasaarveldusmenetluse osaks. Mõnikord tuleb 
need esitada koguni kooskõlastamise tõendamise kontrolli raames.

Muudatusettepanek 649
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 102 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Sedavõrd kui statistilised analüüsid 
on vajalikud komisjoni teavitamiseks 
vastavalt käesolevale artiklile, edastab 
komisjon liikmesriikidele vajaliku teabe 
kõigil juhtudel küllalt aegsasti enne iga 
vastava analüüsi teostamisaja algust.

Or. de

Muudatusettepanek 650
Robert Dušek



PE494.482v02-00 124/182 AM\910034ET.doc

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui määrusega (EL) nr xxx/xxx 
[otsetoetused] ettenähtud otsetoetus 
makstakse toetusesaajale muus vääringus 
kui euro, konverteerivad liikmesriigid 
eurodes väljendatud toetusesumma 
omavääringusse, võttes aluseks kõige 
uuema ümberarvestuskursi, mille Euroopa 
Keskpank on avaldanud enne selle aasta 1. 
oktoobrit, mille puhul antakse toetust.

3. Kui määrusega (EL) nr xxx/xxx 
[otsetoetused] ettenähtud otsetoetus 
makstakse toetusesaajale muus vääringus 
kui euro, konverteerivad liikmesriigid 
eurodes väljendatud toetusesumma 
omavääringusse, võttes aluseks kõige 
uuema ümberarvestuskursi, mille Euroopa 
Keskpank on avaldanud enne selle aasta 1. 
septembrit, mille puhul antakse toetust.

Or. en

Muudatusettepanek 651
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui määrusega (EL) nr xxx/xxx 
[otsetoetused] ettenähtud otsetoetus 
makstakse toetusesaajale muus vääringus 
kui euro, konverteerivad liikmesriigid 
eurodes väljendatud toetusesumma 
omavääringusse, võttes aluseks kõige 
uuema ümberarvestuskursi, mille Euroopa 
Keskpank on avaldanud enne selle aasta 1. 
oktoobrit, mille puhul antakse toetust.

3. Kui määrusega (EL) nr xxx/xxx 
[otsetoetused] ettenähtud otsetoetus 
makstakse toetusesaajale muus vääringus 
kui euro, konverteerivad liikmesriigid 
eurodes väljendatud toetusesumma 
omavääringusse, võttes aluseks kõige 
uuema ümberarvestuskursi, mille Euroopa 
Keskpank on avaldanud enne selle aasta 1. 
septembrit, mille puhul antakse toetust.

Or. en

Muudatusettepanek 652
Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 3 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Erandina lõikest 3 võivad 
liikmesriigid konverteerida eurodes 
noteeritud toetusesumma oma riigi 
vääringusse liikmesriigi keskpanga või 
Euroopa Keskpanga kõige rohkem 30 
viimase vahetuskursi keskmise väärtuse 
alusel, mis on avaldatud enne selle aasta 
1. oktoobrit, mille puhul antakse toetust.

Or. en

Selgitus

Vahetuskursside kasutamine peaks olema paindlikum.

Muudatusettepanek 653
George Lyon, Brian Simpson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Erandina lõikest 3 võivad 
liikmesriigid konverteerida eurodes 
noteeritud toetusesumma oma riigi 
vääringusse liikmesriigi keskpanga või 
Euroopa Keskpanga kõige rohkem viie 
viimase vahetuskursi keskmise väärtuse 
alusel, mis on avaldatud enne selle aasta 
1. oktoobrit, mille puhul antakse toetust.

Or. en

Selgitus

See muudab vahetuskursside kasutamise paindlikumaks. Liikmesriigid saaksid kasutada 
keskmist vahetuskurssi ning see vähendaks põllumajandustootjate riski ühe kindla kuupäeva 
vahetuskursi kasutamisega võrreldes.

Muudatusettepanek 654
Diane Dodds
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Erandina lõikest 3 võivad 
liikmesriigid konverteerida eurodes 
noteeritud toetusesumma oma riigi 
vääringusse Euroopa Keskpanga kõige 
rohkem 30 viimase vahetuskursi keskmise 
väärtuse alusel, mis on avaldatud enne 
selle aasta 1. oktoobrit, mille puhul 
antakse toetust.

Or. en

Muudatusettepanek 655
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 107 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võib rakendusaktidega võtta 
meetmeid, et kaitsta liidu õigusaktide 
kohaldamist, kui omavääringuga seotud 
erandlikud rahandustavad võivad seda 
ohustada. Kõnealused meetmed võivad 
vajaduse korral kehtivatest eeskirjadest 
kõrvale kalduda.

välja jäetud

Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 112 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.
Euroopa Parlamenti, nõukogu ja 
liikmesriike teavitatakse viivitamata 
esimeses lõigus osutatud meetmetest.

Or. de

Selgitus

Artikkel 2 on asjakohane ja üsnagi piisav.
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Muudatusettepanek 656
Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühise põllumajanduspoliitika 
tulemuslikkuse mõõtmiseks kehtestatakse 
ühine järelevalve- ja hindamisraamistik.
See hõlmab kõiki ühise 
põllumajanduspoliitika meetmete 
järelevalve ja hindamisega seotud 
vahendeid, eelkõige selliseid, mis 
seonduvad määruses (EL) nr xxx/xxx 
[otsetoetused] sätestatud otsetoetustega, 
määruses (EL) nr xxx/xxx [ühine 
turukorraldus] sätestatud turumeetmetega, 
määruses (EL) nr xxx/xxx [maaelu areng] 
sätestatud maaelu arengu meetmetega ning 
käesolevas määruses sätestatud nõuetele 
vastavuse kohaldamisega.

Ühise põllumajanduspoliitika 
tulemuslikkuse mõõtmiseks kehtestatakse 
ühine järelevalve- ja hindamisraamistik, 
mis ei või aga põhjustada n-ö ÜPP 
keskkonnasäästlikumaks muutmise jaoks 
täiendavate makse-, kontrolli- või 
karistussüsteemide loomist. See hõlmab 
kõiki ühise põllumajanduspoliitika 
meetmete järelevalve ja hindamisega 
seotud vahendeid, eelkõige selliseid, mis 
seonduvad määruses (EL) nr xxx/xxx 
[otsetoetused] sätestatud otsetoetustega, 
määruses (EL) nr xxx/xxx [ühine 
turukorraldus] sätestatud turumeetmetega, 
määruses (EL) nr xxx/xxx [maaelu areng] 
sätestatud maaelu arengu meetmetega ning 
käesolevas määruses sätestatud nõuetele 
vastavuse kohaldamisega.

Or. de

Muudatusettepanek 657
Monika Hohlmeier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühise põllumajanduspoliitika 
tulemuslikkuse mõõtmiseks kehtestatakse 
ühine järelevalve- ja hindamisraamistik.
See hõlmab kõiki ühise 
põllumajanduspoliitika meetmete 
järelevalve ja hindamisega seotud 
vahendeid, eelkõige selliseid, mis 

Ühise põllumajanduspoliitika 
tulemuslikkuse mõõtmiseks kehtestatakse 
ühine järelevalve- ja hindamisraamistik.
See hõlmab kõiki ühise 
põllumajanduspoliitika meetmete 
järelevalve ja hindamisega seotud 
vahendeid, eelkõige selliseid, mis 
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seonduvad määruses (EL) nr xxx/xxx 
[otsetoetused] sätestatud otsetoetustega, 
määruses (EL) nr xxx/xxx [ühine 
turukorraldus] sätestatud turumeetmetega, 
määruses (EL) nr xxx/xxx [maaelu areng] 
sätestatud maaelu arengu meetmetega ning 
käesolevas määruses sätestatud nõuetele 
vastavuse kohaldamisega.

seonduvad määruses (EL) nr xxx/xxx 
[otsetoetused] sätestatud otsetoetustega, 
määruses (EL) nr xxx/xxx [ühine 
turukorraldus] sätestatud turumeetmetega, 
määruses (EL) nr xxx/xxx [maaelu areng] 
sätestatud maaelu arengu meetmetega ning 
käesolevas määruses sätestatud nõuetele 
vastavuse kohaldamisega. Seejuures 
kasutab komisjon sünergiat ning tugineb 
võimalikult palju juba olemasolevatele 
andmetele ja andmeallikatele.

Or. de

Selgitus

Kontroll ja hindamine ei tohi suurendada liikmesriikide ja toetusesaajate senist 
halduskoormust. Seetõttu peaks komisjon kasutama juba olemasolevaid andmeallikaid ja 
püüdma saavutada sünergiat.

Muudatusettepanek 658
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tulemuslikkuse tõhusa mõõtmise 
tagamiseks antakse komisjonile õigus 
võtta vastu delegeeritud õigusakte 
kooskõlas artikliga 111 seoses kõnealuse 
raamistiku sisu ja ülesehitusega.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Et mitte esitada haldusasutustele koormavaid nõudeid, tuleb täpsemalt teada, mida ühine 
järelevalve- ja hindamisraamistik sisaldama hakkab.

Muudatusettepanek 659
Albert Deß
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõikes 1 osutatud ühise 
põllumajanduspoliitika meetmete mõju
hinnatakse seoses järgmiste eesmärkidega:

Lõikes 1 osutatud ühise 
põllumajanduspoliitika meetmete 
tulemuslikkust hinnatakse seoses järgmiste 
eesmärkidega:

Or. de

Muudatusettepanek 660
Bas Eickhout
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) elujõuline toidutööstus, pöörates 
põhitähelepanu põllumajandustuludele, 
põllumajanduse tootlikkusele ja hindade 
stabiilsusele;

a) elujõuline toidutööstus, pöörates 
põhitähelepanu põllumajandustootjate 
tuludele, hinnamarginaalidele, 
omahindadele, põllumajanduse 
tootlikkusele ja hindade stabiilsusele;

Or. en

Selgitus

Vt Bové raportit „Põllumajandusettevõtete tootmissisendite tarneahel: selle struktuur ja 
mõjud. 2011/2114” (INI), mille Euroopa Parlament võttis vastu 19. jaanuaril 2012, samuti 
Bové töödokumenti „Õiglased tulud põllumeestele. Paremini toimiv toiduainete tarneahel 
Euroopas”, PE439.275v01, 25.2.2010.

Muudatusettepanek 661
Bas Eickhout
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 2 – lõik 1 – punkt c a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) elujõuline toidutootmisvõime ja 
pikaajaline toiduainetega kindlustatus 
arengumaades; eelkõige kaubavahetuse 
mõju seoses ELi hinnatoetustega ELi 
ekspordile, ning arengumaade ekspordi 
teelt tõkete, näiteks tollitariifide ja 
kaubandustõkete kaotamine kooskõlas 
poliitikavaldkondade arengusidususega;

Or. en

Selgitus

Mittekahjustav ÜPP poliitikavaldkondade arengusidususe mõttes tähendab ÜPPd, mis ei 
kahjusta arengumaade toiduainete tootmist ja pikaajalist toiduga kindlustatust ega mõjuta 
negatiivselt nende kohalike ja väiketootjate elatusvõimalusi. Kaubandus-, põllumajandus- ja 
arengupoliitika peavad sellesuunalist sünergiat toetama, mitte aga neid arengueesmärke 
õõnestama.

Muudatusettepanek 662
Karin Kadenbach, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Phil 
Prendergast

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 2 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) välismõju, mida see avaldab õigusele 
toidule (k.a toidutootmisvõime), 
põllumajandustootjate tuludele ja elatisele 
ning maa kättesaadavusele vaestes ja 
arenguriikides, kelle poliitika eesmärk on 
vähendada sõltuvust importtoiduainetest.

Or. en

Muudatusettepanek 663
Hans-Peter Mayer
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon määrab rakendusaktidega
kindlaks esimeses lõigus osutatud 
eesmärkidega seotud näitajad. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 112 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas 
artikliga 111 vastu delegeeritud õigusakte, 
et määrata kindlaks esimeses lõigus 
osutatud eesmärkidega seotud näitajad.

Or. de

Selgitus

See on rohkem kui vaid puhttehniline otsus.

Muudatusettepanek 664
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon määrab rakendusaktidega 
kindlaks esimeses lõigus osutatud 
eesmärkidega seotud näitajad. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 112 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Komisjon määrab rakendusaktidega 
kindlaks esimeses lõigus osutatud 
eesmärkidega seotud näitajad. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 112 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega. Nimetatud näitajad 
on seotud poliitika struktuuri ja 
eesmärkidega ning võimaldavad hinnata 
poliitika edusamme, tulemuslikkust ja 
tõhusust võrreldes seatud eesmärkidega.

Or. en

Muudatusettepanek 665
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 2 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon määrab rakendusaktidega 
kindlaks esimeses lõigus osutatud 
eesmärkidega seotud näitajad. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 112 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Komisjon määrab rakendusaktidega 
kindlaks esimeses lõigus osutatud 
eesmärkidega seotud näitajad. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 112 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega. Nimetatud näitajad 
on seotud poliitika struktuuri ja 
eesmärkidega ning võimaldavad hinnata 
poliitika edusamme, tulemuslikkust ja 
tõhusust võrreldes seatud eesmärkidega.

Or. en

Selgitus

Et mitte esitada haldusasutustele koormavaid nõudeid, tuleb täpsustada, mida ühine 
järelevalve- ja hindamisraamistik sisaldama hakkab.

Muudatusettepanek 666
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Järelevalve- ja hindamisraamistik 
kajastab ühise põllumajanduspoliitika 
struktuuri järgmiselt:
a) Määruses (EL) nr xxx/xxx 
[otsetoetused] sätestatud otsetoetuste, 
määruses (EL) nr xxx/xxx [ühine 
turukorraldus] sätestatud turumeetmete ja 
käesolevas määruses sätestatud nõuetele 
vastavuse kohaldamisega seoses teostab 
komisjon nimetatud vahendite järelevalvet 
liikmesriikide aruandluse põhjal 
kooskõlas käesolevas määruses sätestatud 
eeskirjadega. Komisjon kehtestab 
mitmeaastase hindamiskava, mis hõlmab 
konkreetsete vahendite perioodilist 
hindamist, mida viiakse läbi komisjoni 
vastutusel. Hindamised viiakse läbi 
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õigeaegselt ja neid teostavad sõltumatud 
hindajad.
b) Maaelu arengu valdkonnas toimunud 
poliitilise sekkumise mõju järelevalve ja 
hindamine viiakse läbi vastavalt määruse 
(EL) nr xxx/xxx [maaelu areng] artiklitele 
74–86.
Komisjon tagab, et kõigi lõikes 1 osutatud 
ühise põllumajanduspoliitika vahendite 
koondmõju mõõdetakse ja hinnatakse 
lähtuvalt lõikes 2 osutatud ühistest
eesmärkidest. Ühise 
põllumajanduspoliitika tulemuslikkust 
ühiste eesmärkide saavutamise 
seisukohast mõõdetakse ja hinnatakse 
ühiste mõjunäitajate alusel ning ühiste 
eesmärkide aluseks olevate konkreetsete 
eesmärkide tulemuslikkust 
tulemusnäitajate alusel. Komisjon koostab 
ühise põllumajanduspoliitika hindamisel, 
sealhulgas maaelu arengu programmide 
hindamisel ning samuti muudest 
asjakohastest andmeallikatest saadud 
tõendite põhjal aruanded kõigi ühise 
põllumajanduspoliitika vahendite 
koondtulemuslikkuse mõõtmise ja 
hindamise kohta.

Or. en

Selgitus

Et mitte esitada haldusasutustele koormavaid nõudeid, tuleb täpsustada, mida ühine 
järelevalve- ja hindamisraamistik sisaldama hakkab.

Muudatusettepanek 667
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid esitavad komisjonile kogu 
teabe, mis on vajalik asjaomaste meetmete 

Liikmesriigid esitavad komisjonile kogu 
teabe, mis on vajalik asjaomaste meetmete 
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järelevalveks ja hindamiseks. järelevalveks ja hindamiseks. Selline teave 
põhineb võimalikult suurel määral 
usaldusväärsete andmeallikate, näiteks 
põllumajandusliku raamatupidamise 
andmevõrgu (Farm Accountancy Data 
Network) ja Eurostati andmetel.

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid ja toetusesaajad koguvad ja esitavad juba praegu küllaltki palju teavet. 
Seepärast on tähtis, et edaspidi põhineks raamistik tuntud andmeallikatel ja et uut teavet 
nõutaks võimalikult vähe.

Muudatusettepanek 668
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid esitavad komisjonile kogu 
teabe, mis on vajalik asjaomaste meetmete 
järelevalveks ja hindamiseks.

Liikmesriigid esitavad komisjonile kogu 
teabe, mis on vajalik asjaomaste meetmete 
järelevalveks ja hindamiseks. Selline teave 
põhineb võimalikult suurel määral 
usaldusväärsete andmeallikate, näiteks 
põllumajandusliku raamatupidamise 
andmevõrgu (Farm Accountancy Data 
Network) ja Eurostati andmetel.

Or. en

Selgitus

Et mitte esitada haldusasutustele koormavaid nõudeid, tuleb täpsustada, mida ühine 
järelevalve- ja hindamisraamistik sisaldama hakkab.

Muudatusettepanek 669
George Lyon, Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 3 – lõik 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab rakendusaktidega vastu 
eeskirjad liikmesriikide esitatava teabe, 
samuti andmevajaduse ja võimalike 
andmeallikate vahelise sünergia kohta. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 112 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Võttes arvesse vajadust vältida 
põhjendamatut halduskoormust, võtab
komisjon rakendusaktidega vastu eeskirjad 
liikmesriikide esitatava teabe, samuti 
andmevajaduse ja võimalike andmeallikate 
vahelise sünergia kohta. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 112 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid ja toetusesaajad koguvad ja esitavad juba praegu küllaltki palju teavet. 
Seepärast on tähtis, et edaspidi põhineks raamistik tuntud andmeallikatel ja et uut teavet 
nõutaks võimalikult vähe.

Muudatusettepanek 670
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab rakendusaktidega vastu 
eeskirjad liikmesriikide esitatava teabe, 
samuti andmevajaduse ja võimalike 
andmeallikate vahelise sünergia kohta. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 112 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Võttes arvesse vajadust vältida 
põhjendamatut halduskoormust, võtab
komisjon rakendusaktidega vastu eeskirjad 
liikmesriikide esitatava teabe, samuti 
andmevajaduse ja võimalike andmeallikate 
vahelise sünergia kohta. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 112 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. en

Selgitus

Et mitte esitada haldusasutustele koormavaid nõudeid, tuleb täpsustada, mida ühine 
järelevalve- ja hindamisraamistik sisaldama hakkab.
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Muudatusettepanek 671
Monika Hohlmeier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab rakendusaktidega vastu 
eeskirjad liikmesriikide esitatava teabe, 
samuti andmevajaduse ja võimalike 
andmeallikate vahelise sünergia kohta.
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 112 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Komisjon võtab rakendusaktidega vastu 
eeskirjad liikmesriikide esitatava teabe, 
samuti andmevajaduse ja võimalike 
andmeallikate vahelise sünergia kohta.
Kõnealused rakendusaktid ei tohi 
suurendada liikmesriikide ja 
toetusesaajate halduskoormust.
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 112 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. de

Muudatusettepanek 672
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Iga nelja aasta tagant esitab komisjon 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruande käesoleva artikli kohaldamise 
kohta. Esimene aruanne esitatakse 
hiljemalt 31. detsembril 2017.

4. Hiljemalt 31. detsembriks 2018 esitab 
komisjon Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule esimese aruande käesoleva 
artikli rakendamise, sealhulgas ühise 
põllumajanduspoliitika esimeste 
tulemuste kohta. Teine aruanne, mis 
sisaldab ühise põllumajanduspoliitika 
mõjuhinnangut, esitatakse hiljemalt 31. 
detsembriks 2021.

Or. en

Selgitus

Et mitte esitada haldusasutustele koormavaid nõudeid, tuleb täpsustada, mida ühine 
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järelevalve- ja hindamisraamistik sisaldama hakkab.

Muudatusettepanek 673
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. ÜPP otseste või kaudsete mõjude tõttu 
tõsistesse raskustesse sattunud või 
tõsistesse raskustesse sattumise ohus 
olevate arenguriikide väiketalunike ja 
muude mõjutatud rühmade kaebused 
tuleks esitada Euroopa Parlamendi 
poliitikavaldkondade arengusidususe 
alalisele raportöörile ning need peaksid 
kajastuma komisjoni aastaaruandes. 
Kaebuse esitajat abistab juhtumi õiglase 
arutamise tagamiseks põllumajanduse ja 
maaelu arengu peadirektoraadi 
ärakuulamise eest vastutav ametnik. 
Tõendeid võivad esitada nii mõjutatud 
rühmad kui ka muud huvitatud isikud.

Or. en

Selgitus

Konkurentsi peadirektoraadis ja kaubanduse peadirektoraadis on ärakuulamise eest 
vastutavad ametnikud juba olemas. Tuleb tagada, et ELi põllumajandussektor ja eksportijad 
panustaksid rohkem inimõiguste järgimisse ja poliitikavaldkondade arengusidususest 
tulenevatesse kohustustesse. Seepärast tehakse ettepanek luua põllumajanduse ja maaelu 
arengu peadirektoraadis ärakuulamise eest vastutava töötaja ametikoht.

Muudatusettepanek 674
Bas Eickhout
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 110 a
Mõjuhinnangud arengumaade kohta

1. ELi toimimise lepingu artikli 208 
kohaselt tuleb ÜPP mõju arenguriikide 
toidutootmisvõimele ning pikaajalisele 
toiduga kindlustatusele korrapäraselt ja 
sõltumatult hinnata, pöörates erilist 
tähelepanu kohalike ja väiketootjate 
olukorrale. Hindamisel võetakse arvesse 
ka tõendeid, mida esitavad ELi 
kaubanduspartneritest arenguriikide 
valitsused, põllumajandusettevõtjate 
organisatsioonid, kodanikuühiskonna 
organisatsioonid ning muud 
arenguriikide sidusrühmad.
2. Komisjon määrab delegeeritud 
õigusaktide abil mõjuhinnangu 
kohaldamisala ja menetluse, võttes 
arvesse asjakohaseid rahvusvahelisi 
algatusi, eelkõige toiduga tegeleva ÜRO 
eriraportööri, ÜRO Toidu- ja 
Põllumajandusorganisatsiooni ning 
toiduga kindlustatuse komitee algatusi.
3. Komisjon esitab nõukogule ja Euroopa 
Parlamendile igal aastal aruande 
hindamise tulemuste, saadud tõendite ja 
ELi poliitilise reageeringu kohta.

Or. en

Selgitus

ELi toimimise lepingu artikkel 208. ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon ja toiduga 
kindlustatuse komitee on rangelt võttes kaks eri asutust, millele mõlemale tuleks viidata.

Muudatusettepanek 675
Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 110 a
Mõjuhinnangud arengumaade kohta

1. ELi toimimise artikli 208 kohaselt tuleb 
ÜPP mõju arenguriikide 
toidutootmisvõimele ning pikaajalisele 
toiduga kindlustatusele korrapäraselt ja 
sõltumatult hinnata, pöörates erilist 
tähelepanu kohalike ja väiketootjate 
olukorrale. Hindamisel võetakse arvesse 
ka tõendeid, mida esitavad ELi 
kaubanduspartneritest arenguriikide 
valitsused, põllumajandusettevõtjate 
organisatsioonid, kodanikuühiskonna 
organisatsioonid ning muud 
arenguriikide sidusrühmad.
2. Komisjon määratleb rakendusaktide 
abil mõjuhinnangu ulatuse ja menetluse, 
võttes arvesse asjakohaseid rahvusvahelisi 
algatusi, eelkõige toiduga tegeleva ÜRO 
eriraportööri ja FAO toiduga 
kindlustatuse komitee algatusi. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 112 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.
3. Komisjon esitab nõukogule ja Euroopa 
Parlamendile iga aastal aruande 
hindamise tulemuste, saadud tõendite ja 
ELi poliitilise reageeringu kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 676
Julie Girling, James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 110 a
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IV peatükk
Piirkonnatasand

Liikmesriigid võivad seal, kus see on 
asjakohane ja nende põhiseadusliku 
korraga kooskõlas, rakendada ÜPP 
sätteid piirkonna tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 677
Bas Eickhout
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 110 b
ÜPP otseste või kaudsete mõjude tõttu 
tõsistesse raskustesse sattunud või 
tõsistesse raskustesse sattumise ohus 
olevate arenguriikide väiketalunike ja 
muude mõjutatud rühmade kaebused 
tuleks esitada Euroopa Parlamendi 
poliitikavaldkondade arengusidususe 
alalisele raportöörile ning need peaksid 
kajastuma komisjoni aastaaruandes. 
Kaebuse esitajat abistab juhtumi õiglase 
arutamise tagamiseks põllumajanduse ja 
maaelu arengu peadirektoraadi 
ärakuulamise eest vastutav ametnik. 
Tõendeid võivad esitada nii mõjutatud 
rühmad kui ka muud huvitatud isikud.

Or. en

Selgitus

Tuleb tagada, et ELi põllumajandussektor ja eksportijad panustaksid rohkem inimõiguste 
järgimisse ja poliitikavaldkondade arengusidususest tulenevatesse kohustustesse. Komisjoni 
konkurentsi peadirektoraadis ja kaubanduse peadirektoraadis on ärakuulamise eest 
vastutavad ametnikud juba olemas Seepärast tehakse ettepanek luua põllumajanduse ja 
maaelu arengu peadirektoraadis ärakuulamise eest vastutava töötaja ametikoht.
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Muudatusettepanek 678
Bas Eickhout
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 110 c
Üldjuhul tuleks kaubanduslepingute 
sõlmimisel lisada neisse kaitseklauslid 
kaitseks ÜPP negatiivse mõju eest 
pikaajalisele toiduga kindlustatusele ja 
väikeste põllumajandustootjate 
kaitsmiseks ÜPPst tingitud tõsiste 
raskuste eest. Selline sotsiaalsete 
kaitsemeetmete klausel peaks kaitsma 
ÜPPst mõjutatud isikute rühmi või riike 
selle võimaliku negatiivse mõju eest. 
Sotsiaalsete kaitsemeetmete klausel võib 
põhineda CARIFORUMi-ELi 
majanduspartnerluslepingu artikli 25 
lõike 2 punktil b, mille kohaselt võib 
kaitsemeetmeid rakendada juhul, kui 
toodet imporditakse teise lepinguosalise 
territooriumile sellistes suurenenud 
kogustes ja sellistel tingimustel, et see 
tekitab või võib tekitada häireid mõnes 
majandusvaldkonnas, eeskätt juhul, kui 
need häired põhjustavad suuri 
sotsiaalseid probleeme.

Or. en

Selgitus

Sotsiaalsete kaitsemeetmete klausel: pretsedendi loob CARIFORUMi-ELi 
majanduspartnerluslepingu artikli 25 lõike 2 punkt b.

Muudatusettepanek 679
Giovanni La Via
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas määruses osutatud volitused 
antakse komisjonile määramata ajaks 
alates käesoleva määruse jõustumisest.

Käesolevas määruses osutatud volitused 
antakse komisjonile viieks aastaks alates 
... *.
_____________

*Käesoleva määruse jõustumise kuupäev.

Or. en

Selgitus

Vastab Lissaboni lepinguga vastavusse viimise protsessi raames 25. mail 2011. aastal vastu 
võetud põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni seisukohale (A7-0209/2011). 

Muudatusettepanek 680
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevas määruses osutatud volitused 
antakse komisjonile määramata ajaks
alates käesoleva määruse jõustumisest.

2. Käesolevas määruses osutatud volitused 
delegeeritakse komisjonile viieks aastaks
alates käesoleva määruse jõustumisest.

Or. de

Selgitus

Euroopa Parlament peaks volituste delegeerimise komisjonile aktiivselt heaks kiitma ja 
ebakindlatel puhkudel ei peaks tal tekkima vajadust oma seadusandlike õiguste taastamise 
eest võidelda.

Muudatusettepanek 681
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 2 – lõik 1 a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon esitab delegeeritud volituste 
kohta aruande hiljemalt üheksa kuud 
enne viieaastase ajavahemiku lõppu.
Volituste delegeerimist uuendatakse sama 
pikaks ajavahemikuks, kui Euroopa 
Parlament ja nõukogu kiidavad 
uuendamise heaks hiljemalt kolm kuud 
enne igakordse tähtaja lõppu. Selleks teeb 
Euroopa Parlament otsuse oma liikmete 
häälteenamusega ja nõukogu 
kvalifitseeritud häälteenamusega.

Or. de

Selgitus

Euroopa Parlament peaks volituste delegeerimise komisjonile aktiivselt heaks kiitma ja 
ebakindlatel puhkudel ei peaks tal tekkima vajadust oma seadusandlike õiguste taastamise 
eest võidelda.

Muudatusettepanek 682
Giovanni La Via

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon esitab delegeeritud volituste 
kohta aruande hiljemalt üheksa kuud 
enne viieaastase ajavahemiku lõppu. 
Volituste delegeerimist uuendatakse 
automaatselt samaks ajavahemikuks, 
välja arvatud juhul, kui Euroopa 
Parlament või nõukogu esitab selle suhtes 
vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga 
ajavahemiku lõppemist.

Or. en
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Selgitus

Vastab Lissaboni lepinguga vastavusse viimise protsessi raames 25. mail 2011. aastal vastu 
võetud põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni seisukohale (A7-0209/2011). 

Muudatusettepanek 683
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 2 – lõik 1 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon esitab delegeeritud volituste 
kohta aruande hiljemalt üheksa kuud 
enne viieaastase ajavahemiku lõppu.
Volituste delegeerimist uuendatakse 
automaatselt sama pikaks ajavahemikuks, 
välja arvatud juhul, kui Euroopa 
Parlament või nõukogu tühistab 
uuendamise hiljemalt kolm kuud enne 
kõnealuse ajavahemiku lõppemist.

Or. de

Muudatusettepanek 684
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandusettevõtete nõustamise 
süsteemi minimaalne reguleerimisala 
kliimamuutuste leevendamise ja nendega 
kohanemise, elurikkuse, veekaitse, looma-
ja taimehaigustest teatamise ja 
innovatsiooni valdkonnas, nagu on ette 
nähtud artikli 12 lõike 2 punktiga c

Põllumajandusettevõtete nõustamise 
süsteemi reguleerimisala maaelu arengu 
meetmete valdkonnas, mis on nõuetele 
vastavuse ja keskkonnasäästlikkuse 
küsimustest laiemad, nagu on ette nähtud 
artikli 12 lõike 3 punktiga c

Or. en
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Muudatusettepanek 685
Bas Eickhout
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 1 – alalõik 1 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Teave kliimamuutuste tulevase mõju 
kohta asjaomastes piirkondades ja 
asjaomaste põllumajandustavade 
kasvuhoonegaaside heitkoguste tulevase 
mõju kohta ning teave selle kohta, millise 
panuse saab põllumajandussektor anda 
olukorra leevendamisse parandatud 
põllumajandus- ja agrometsandustavadega 
ning taastuvenergiaprojektide 
arendamisega põllumajanduslikes 
majapidamistes ja põllumajanduslike 
majapidamiste energiatõhususe 
parandamisega.

– Teave kliimamuutuste praeguse ja 
eeldatava tulevase mõju kohta, asjaomaste 
põllumajandustavade kasvuhoonegaaside 
heitkoguste tulevase mõju kohta ning selle 
kohta, millise panuse saab 
põllumajandussektor anda probleemide 
leevendamiseks parandatud 
põllumajandus- ja agrometsandustavade 
kaudu, taastuvenergiaprojektide 
arendamisega (päikese-, tuule- ja 
põllumajandusjäätmetest toodetav 
energia) ning põllumajandusettevõtete 
oma energiatootmise suurendamise ja 
energiatõhususe parandamisega, näiteks 
energiatõhususe planeerimiskavade abil.

Or. en

Selgitus

Teadlased on valdavalt seisukohal, et kliimamuutus mõjutab põllumaid juba praegu ja hakkab 
ilmselt mõjutama kõiki piirkondi.

Muudatusettepanek 686
Bas Eickhout
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 1 – alalõik 1 – taane 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Teave, mis aitab põllumajandustootjatel 
kõige paremini kavandada 
investeeringuid oma 
põllumajandussüsteemide kliimakindlaks 
muutmisse ja näitab, millistest ELi 
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fondidest võib selleks toetust saada; 
konkreetsemalt teave, mis aitab 
põllumajandusmaid kohandada 
kliimakõikumiste ja pikaajaliste 
muutustega ning kohandada praktilist 
põllumajandustegevust – eesmärk on 
suurendada „põllumajandussüsteemide” 
põua ja uputuskindlust ning parandada ja 
optimeerida muldade süsinikusisaldust.

Or. en

Selgitus

Aitab põllumajandustootjatel kõige paremini kavandada investeeringuid oma 
põllumajandussüsteemide kliimakindlaks muutmisse ja näitab, millistest ELi fondidest võib 
selleks toetust saada.

Muudatusettepanek 687
Bas Eickhout
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 1 – alalõik 1 – taane 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Teave tootmise optimeerimisest ja 
tootmiskulude vähendamisest tänu veiste 
karjamaadel karjatamise edendamisele 
nende imporditud sojaoaga söötmise 
asemel, teave ajutiste rohumaade 
potentsiaali optimeerimisest rohu- ja 
kaunviljasegude abil jms.

Or. en

Muudatusettepanek 688
Bas Eickhout
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 1 – alalõik 2 – taane 7 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Teave elurikkuse ja agroökosüsteemide 
vastupidavuse positiivsete seoste, riskide 
hajutamise, monokultuuride ja nende 
kahjuriõrnuse ning ekstreemsete 
kliimanähtuste kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 689
Bas Eickhout
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 1 – alalõik 2 – taane 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Teave sellest, kuidas kõige paremini 
takistada agressiivsete võõrliikide levikut 
ja miks see on tähtis ökosüsteemide 
tõhusa toimimise ja nende kliimamuutuse 
talumise seisukohalt, sh teave sellest, kust 
saada raha võõrliikide hävitamiseks, kui 
see peaks lisakulusid põhjustama.

Or. en

Muudatusettepanek 690
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 1 – alalõik 2 – taane 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Suunised eri põllumajanduspiirkondade 
vahelise aruka koostöö arendamiseks 
elurikkuse parema kaitse eesmärgil, ning 
põllumajandussisendite tõhusamaks 
kasutamiseks vastavalt säästva kasutamise 
direktiivi põllukultuuride majandamise 
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põhimõtetele.

Or. en

Selgitus

Intelligent cooperation between independent nearby farming areas is one of the elements 
which substantially contributes to a better protection of biodiversity through a better use of 
natural resources. Guidelines targeted to foster this kind of cooperation between them should 
be developed will ensure that farmers are provided with information and guidelines (to be 
developed by Member States) on how to foster interaction between their farms and reduce the 
impact on the environment and biodiversity from their activities. In particular, the 
Sustainable Use Directive and Integrated Pest Management provide an excellent framework 
for this interaction.

Muudatusettepanek 691
Bas Eickhout
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 1 – alalõik 3 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Veekaitse Vee ja tõhusa toitaineringe kaitse

Or. en

Muudatusettepanek 692
Bas Eickhout
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 1 – alalõik 3 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 55 
sätestatud taimekaitsevahendite 
nõuetekohane kasutamine, eelkõige 
direktiivi 2009/128/EÜ (millega 
kehtestatakse ühenduse tegevusraamistik 
pestitsiidide säästva kasutamise 
saavutamiseks) artiklis 14 osutatud 

– Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 55 
sätestatud taimekaitsevahendite 
nõuetekohane kasutamine, eelkõige 
direktiivi 2009/128/EÜ (millega 
kehtestatakse ühenduse tegevusraamistik 
pestitsiidide säästva kasutamise 
saavutamiseks) artiklis 14 osutatud 
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integreeritud taimekaitse üldiste 
põhimõtete täitmine.

integreeritud taimekaitse üldiste 
põhimõtete täitmine. Eriti soovitused 
pestitsiidide mittekeemiliste alternatiivide 
kasutamiseks integreeritud taimekaitses, 
sh biotõrje (kahjurite looduslikud 
vaenlased, looduslikud taimetugevdajad) 
kasutamine kahjuritõrjeks või kahjustuste 
leevendamiseks, samuti tööohutusnõuded.

Or. en

Muudatusettepanek 693
Bas Eickhout
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 1 – alalõik 3 – taane 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Teave, mis kajastab suletud tsüklite ning 
tõhusa kohapealse toitaineringe 
kasulikkust kohapealsete tootmiskulude ja 
avaliku sektori väliskulude kärpimisel 
ning teave toitainete majandamiskavade 
kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 694
Bas Eickhout
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 1 – alalõik 3 – taane 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Teave säästvate väikesemahuliste 
kastmisseadmete ja vihmavee optimaalse 
kasutamise kohta, et edendada tõhusat 
veekasutust.

Or. en
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Muudatusettepanek 695
Bas Eickhout
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 1 – alalõik 3 – taane 5 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Teave sellest, kuidas kärpida 
põllumajanduse veekulu näiteks 
kultuuride valiku ja muldade 
huumusesisalduse suurendamisega 
(parandab mulla veesidumisvõimet ja 
vähendab kastmisvajadust).

Or. en

Muudatusettepanek 696
Bas Eickhout
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 1 – alalõik 4 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Looma- ja taimehaigustest teatamine Looma- ja taimehaigused

Or. en

Selgitus

Haiguste alane nõustamine hõlmab enamat kui vaid teatamiskohustust, siin tuleks kajastada 
ka vähemalt haiguste põhjuseid.

Muudatusettepanek 697
Bas Eickhout
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 1 – alalõik 4 – taane 4 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta 
direktiiv 2009/128/EÜ, millega 
kehtestatakse ühenduse tegevusraamistik 
pestitsiidide säästva kasutamise 
saavutamiseks, sh kohustused 
integreeritud taimekaitse valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 698
Bas Eickhout
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 1 – alalõik 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Terve ja viljaka mulla säilitamine
– Teave sellest, kuidas suurendada 
mullaorganismide arvu ja parandada 
mulla struktuuri selliste lihtsate 
maaharimisvõtetega nagu viljavaheldus ja 
sõnniku kasutamine ning nende mõju 
pikaajalisele mullaviljakusele, 
tootmispotentsiaalile ja vee äravoolule; 
keemiliste väetiste ülemäärane 
kasutamine ning selle mõju 
mullaviljakusele, vee saastamisele ja 
põllumajandusettevõtte tootmiskuludele; 
kahjurite paljunemise ja plahvatusliku 
leviku piiramine viljavahelduse abil.

Or. en

Muudatusettepanek 699
Bas Eickhout
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 1 – alalõik 5 – pealkiri
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Innovatsioon Innovatsioon (horisontaalne kõigi 
eelnimetatud valdkondade suhtes)

Or. en

Muudatusettepanek 700
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 1 – alalõik 5 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Teave innovatsioonile suunatud 
meetmete kohta.

– Teave määruse (EL) nr .../... [maaelu 
areng] artiklis 61 osutatud 
põllumajanduse tootlikkuse ja 
säästlikkuse alase Euroopa 
innovatsioonipartnerluse eesmärkide 
kohta.

Or. en

Selgitus

Põllumajandusettevõtete nõustamissüsteemist ei saa lahutada põllumajanduse tootlikkuse ja 
säästlikkuse alase Euroopa innovatsioonipartnerluse (EIP) tööd ja tegevust. Mõlema 
kasulikkuse ja kohaldamisala maksimeerimiseks tuleks nende seoseid ja vastastikust sõltuvust 
edasi arendada. EIP eesmärke ning olemasolevaid töörühmi ja nende ülesandeid kajastava 
teabe lisamine põllumajandusettevõtete nõustamissüsteemi minimaalsesse kohaldamisalasse 
tagaks põllumeeste kursisoleku nende jooksva tegevusega ning tugevdaks veelgi mõlema 
süsteemi vahelist sünergiat.

Muudatusettepanek 701
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 1 – alalõik 5 – taane 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Teave määruse (EL) nr .../... [maaelu 
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areng] artikli 61 põhjal moodustatud 
töörühmade ja nende ülesannete kohta 
ning vajaduse korral nendega tehtava 
koostöö ja teabevahetuse süvendamine.

Or. en

Selgitus

Põllumajandusettevõtete nõustamissüsteemist ei saa lahutada põllumajanduse tootlikkuse ja 
säästlikkuse alase Euroopa innovatsioonipartnerluse (EIP) tööd ja tegevust. Mõlema 
kasulikkuse ja kohaldamisala maksimeerimiseks tuleks nende seoseid ja vastastikust sõltuvust 
edasi arendada. EIP eesmärke ning olemasolevaid töörühmi ja nende ülesandeid kajastava 
teabe lisamine põllumajandusettevõtete nõustamissüsteemi minimaalsesse kohaldamisalasse 
tagaks põllumeeste kursisoleku nende jooksva tegevusega ning tugevdaks veelgi mõlema 
süsteemi vahelist sünergiat.

Muudatusettepanek 702
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 1 – alalõik 5 – taane 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Teave nende maaelu arengukavade 
kohta, mis on suunatud määruse (EL) nr 
.../... [maaelu areng] artikli 5 lõikes 1 
nimetatud uuendustegevuse ja teadmiste 
edastamise prioriteetsete eesmärkide 
täitmisele põllumajanduse valdkonnas.

Or. en

Selgitus

Põllumeeste teavitamine praegustest maaelu arengukavadest, mis on suunatud 
uuendustegevuse ja teadmiste edastamise prioriteetsete eesmärkide täitmisele põllumajanduse 
valdkonnas hõlbustab nende osalemist neis kavades ning aitab kiirendada üleminekut 
uuenduslikumale, tootlikumale ja konkurentsivõimelisemale põllumajandusele.

Muudatusettepanek 703
Bas Eickhout
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 1 – alalõik 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Parimate tavade jagamine, koolitus ja 
suutlikkuse arendamine ((horisontaalne 
kõigi eelnimetatud valdkondade suhtes)

Or. en

Muudatusettepanek 704
Brian Simpson

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – SMR2 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 3 lõige 1 ja lõike 2 punkt b, artikli 4 
lõiked 1, 2 ja 4

Artikli 3 lõige 1 ja lõike 2 punkt b, artikli 4 
lõiked 1, 2 ja 4 ning artikli 5 punktid a, b 
ja d
(Muudatusettepanekuga kohaldatakse 
kohustuslike majandamisnõuete SMR2 
suhtes Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. 
novembri 2009. aasta direktiivi 
2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse 
kohta (ELT L 20, 26.1.2010, lk 7).)

Or. en

Selgitus

Põllumajandusettevõtete maadel elavate lindude kaitseks on tähtis taastada kohustuslikes 
majandamisnõuetes linnudirektiivi artikli 5 punktide a, b ja d nõuded, mis käsitlevad looduses 
elavate lindude tahtlikku tapmist, nende pesade ja munade kahjustamist ja lindude häirimist.

Muudatusettepanek 705
Bas Eickhout
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
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II lisa – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

SMR: kohustuslikud majandamisnõuded SMR: kohustuslikud majandamisnõuded

GAEC: maa heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis hoidmise standardid

GAEC: põllumajandussüsteemide heas 
põllumajandus- ja keskkonnaseisundis 
hoidmise standardid

Or. en

Muudatusettepanek 706
Bas Eickhout
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – alaosa „Vesi” pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vesi Veekaitse ja tõhus toitaineringe

Or. en

Muudatusettepanek 707
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – alaosa „Vesi” – SMR 1 – viimane veerg

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklid 4 ja 5 Artiklite 4 ja 5 põhjal lämmastikureostuse 
suhtes tundlikel aladel asuvatele 
põllumajandusettevõtetele liikmesriikides 
kehtestatud tegevuskava ja hea 
põllumajandustava järgimine

Or. es
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Muudatusettepanek 708
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – alaosa „Vesi” – SMR 1 – viimane veerg

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklid 4 ja 5 Tundlikel aladel asuvatele 
põllumajandusettevõtetele kehtestatud 
tegevuskava ja hea põllumajandustava 
järgimine

Or. es

Selgitus

Viidata tuleks mitte direktiivide artiklitele, milles osutatakse liikmesriikide üldistele 
kohustustele, vaid toetusesaajatele kehtestatud konkreetsetele nõuetele. 

Muudatusettepanek 709
Nessa Childers, Dan Jørgensen, Bas Eickhout, Jutta Haug, Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – alaosa „Vesi” – SMR 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. 
oktoobri 2000. aasta direktiiv 2000/60/EÜ, 
millega kehtestatakse ühenduse 
veepoliitika alane tegevusraamistik

Or. en

Selgitus

The legal baseline of the WFD should be included as SMR under Annex II. The deadline for 
Member States to make their WFD programmes operational is December 2012 (Art. 11 of 
Dir. 2000/60/EC). Therefore, there is no need for delegated acts, as the requirement will 
already exist by the entry into force of the new CAP. Within the WFD, clear reference should 
be made to the detailed rules of application, as outlined in Art. 11(3). Moreover, water 
pricing in agriculture is essential for allocating water resources more efficiently and must 
therefore be implemented throughout the EU (Art 9 of the WFD- due in 2010).
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Muudatusettepanek 710
Nessa Childers, Dan Jørgensen, Bas Eickhout, Jutta Haug, Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – alaosa „Vesi” – SMR 1 a (uus) – viimane veerg

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9, artikli 11 lõike 3 punktid e, g, 
h, i ja j

Or. en

Selgitus

The legal baseline of the WFD should be included as SMR under Annex II. The deadline for 
Member States to make their WFD programmes operational is December 2012 (Art. 11 of 
Dir. 2000/60/EC). Therefore, there is no need for delegated acts, as the requirement will 
already exist by the entry into force of the new CAP. Within the WFD, clear reference should 
be made to the detailed rules of application, as outlined in Art. 11(3). Moreover, water 
pricing in agriculture is essential for allocating water resources more efficiently and must 
therefore be implemented throughout the EU (Art 9 of the WFD- due in 2010).

Muudatusettepanek 711
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – alaosa „Vesi” – SMR 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. 
oktoobri 2000. aasta direktiiv 2000/60/EÜ, 
millega kehtestatakse ühenduse 
veepoliitika alane tegevusraamistik

Or. en

Muudatusettepanek 712
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
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II lisa – alaosa „Vesi” – SMR 1 a (uus) – viimane veerg

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9, artikli 11 lõike 3 punktid e, g, 
h, i ja j

Or. en

Muudatusettepanek 713
Bas Eickhout
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – alaosa „Vesi” – SMR 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

23. oktoobri 2000. aasta direktiiv 
2000/60/EÜ, millega kehtestatakse 
ühenduse veepoliitika alane 
tegevusraamistik 

Or. en

Muudatusettepanek 714
Bas Eickhout
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – alaosa „Vesi” – SMR 1 a (uus) – viimane veerg

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9, artikli 11 lõike 3 punktid e, g, 
h, i ja j

Or. en

Muudatusettepanek 715
Michel Dantin
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Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – alaosa „Vesi” – GAEC 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põhjavee kaitse reostuse eest: otseheite 
keelamine põhjavette ning meetmed 
hoidmaks ära põhjavee kaudset reostust 
heite pinnasele juhtimise ja pinnase läbi 
toimuva ohtlike ainete infiltratsiooni 
kaudu, nagu on loetletud direktiivi 
80/60/EMÜ lisas

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 716
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – alaosa „Vesi” – GAEC 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põhjavee kaitse reostuse eest: otseheite 
keelamine põhjavette ning meetmed 
hoidmaks ära põhjavee kaudset reostust 
heite pinnasele juhtimise ja pinnase läbi 
toimuva ohtlike ainete infiltratsiooni 
kaudu, nagu on loetletud direktiivi 
80/60/EMÜ lisas

Taimekaitsevahendite nõuetekohane 
kasutamine; kasutada ainult lubatud 
tooteid soovitatud kogustes ja vastavalt 
märgisel toodud juhenditele. 
Registreerida kasutatud toote nimetus, 
valem, kasutamise kuupäev, maatükk, 
millel toodet kasutati, kasutaja nimi ja 
kvalifikatsiooni tase, kasutatud kogus ja 
kasutamise viis.

Or. es

Selgitus

Kohe, kui liikmesriigid direktiivi 2000/60/EÜ oma siseriiklikku seadusandlusesse üle võtavad, 
hõlmavad nõuetele vastavuse alased kohustused ka seda direktiivi. Seepärast tuleks see nõue 
välja jätta ning asendada ennetava ja kontrollitava nõudega.

Muudatusettepanek 717
Bas Eickhout
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – alaosa „Vesi” – GAEC 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Maa vastuvõtuvõimele vastav suurim 
lubatud loomakasvatuskoormus

Or. en

Muudatusettepanek 718
Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – alaosa „Muld ja süsinikuvarud” – GAEC 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Minimaalne taimkate välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 719
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – alaosa „Muld ja süsinikuvarud” – GAEC 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Minimaalne taimkate välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 720
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
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II lisa – alaosa „Muld ja süsinikuvarud” – GAEC 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Minimaalne taimkate Mullakatte säilitamine puittaimestikuga 
nõlvadel looduslike või külvatud 
rohttaimede abil, v.a seal, kus need võivad 
konkureerida põllukultuuridega toitainete 
pärast

Or. es

Selgitus

Komisjoni tekst on väga üldsõnaline, mis võib raskendada õigusaktide kohaldamist. 

Muudatusettepanek 721
Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – alaosa „Muld ja süsinikuvarud” – GAEC 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kohaspetsiifilistele tingimustele vastav 
minimaalne maakasutus erosiooni 
piiramiseks

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 722
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – alaosa „Muld ja süsinikuvarud” – GAEC 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kohaspetsiifilistele tingimustele vastav 
minimaalne maakasutus erosiooni 
piiramiseks 

välja jäetud 

Or. en
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Muudatusettepanek 723
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – alaosa „Muld ja süsinikuvarud” – GAEC 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mullas orgaanilise aine sisalduse taseme 
säilitamine, sealhulgas koristusjäätmete 
põletuskeeld

välja jäetud 

Or. en

Muudatusettepanek 724
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – alaosa „Muld ja süsinikuvarud” – GAEC 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mullas orgaanilise aine sisalduse taseme 
säilitamine, sealhulgas koristusjäätmete 
põletuskeeld

Keeld põletada koristusjäätmeid, v.a 
pookimisjäätmed ja põletamine 
taimekaitse eesmärkidel

Or. es

Selgitus

See on üks kõige kahjulikumaid tegevustavasid.

Muudatusettepanek 725
Anthea McIntyre, Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – alaosa „Muld ja süsinikuvarud” – GAEC 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mullas orgaanilise aine sisalduse taseme 
säilitamine, sealhulgas koristusjäätmete 

Mullas orgaanilise aine sisalduse taseme 
säilitamine selliste sobivate võtetega nagu
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põletuskeeld koristusjäätmete põletamise keeld

Or. en

Muudatusettepanek 726
Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – alaosa „Muld ja süsinikuvarud” – GAEC 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Märgalade ja süsinikurikaste muldade 
kaitse, sealhulgas esmakünni keeld

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 727
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – alaosa „Muld ja süsinikuvarud” – GAEC 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Märgalade ja süsinikurikaste muldade 
kaitse, sealhulgas esmakünni keeld

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 728
Anneli Jäätteenmäki, Riikka Manner, Nils Torvalds, Hannu Takkula, Petri Sarvamaa

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – alaosa „Muld ja süsinikuvarud” – GAEC 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Märgalade ja süsinikurikaste muldade 
kaitse, sealhulgas esmakünni keeld.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Märgalade ja süsinikurikaste muldade kaitse, sealhulgas esmakünni keeld on mõnes 
liikmesriigis väga diskrimineeriv. Mõnes liikmesriigis on süsinikurikaste muldade osakaal 
palju suurem kui teistes. Sellist meedet ei tohiks kehtestada üksikmajandi tasemel. Sageli võib 
esmakünni keeld takistada mõne põllumajandusettevõtte vajalikku struktuurset arengut.

Muudatusettepanek 729
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – alaosa „Muld ja süsinikuvarud” – GAEC 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Märgalade ja süsinikurikaste muldade 
kaitse, sealhulgas esmakünni keeld

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 730
Bas Eickhout
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – alaosa „Muld ja süsinikuvarud” – GAEC 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Märgalade ja süsinikurikaste muldade 
kaitse, sealhulgas esmakünni keeld

Märgalade ja süsinikurikaste muldade 
kaitse, sealhulgas esmakünni ja 
kasutusotstarbe muutmise keeld

Or. en

Selgitus

Loogilisem sõnastus, kui tahetakse tõkestada süsiniku vabanemist künni tagajärjel: kui 
märgala või süsinikurikast turbamulda künti juba aastate eest, langeks see siinse nõude alt 
välja, kuid süsiniku vabanemine ja mineraliseerumine oleks ikkagi märkimisväärne.

Muudatusettepanek 731
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
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Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – alaosa „Muld ja süsinikuvarud” – GAEC 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Märgalade ja süsinikurikaste muldade
kaitse, sealhulgas esmakünni keeld1

Märgalade, turvastunud ja nõmmealade
kaitse, sealhulgas esmakünni keeld1

____________________ ____________________
1 Esmakünniks ei loeta sellise märgala ja 
süsinikurikka maa kündmist, mis hiljemalt 
2011. aastal määratleti viljelusmaana 
vastavalt määruse (EÜ) nr 1120/2009 
artikli 2 punktile a ja mis vastab määruse 
(EL) nr xxx/xxx [otsetoetused] artikli 4 
punktis f sätestatud põllumaa määratlusele.

Esmakünniks ei loeta sellise märgala, 
turvastunud ja nõmmeala kündmist, mis 
hiljemalt 2011. aastal määratleti 
viljelusmaana vastavalt määruse (EÜ) nr 
1120/2009 artikli 2 punktile a ja mis vastab 
määruse (EL) nr xxx/xxx [otsetoetused] 
artikli 4 punktis f sätestatud põllumaa 
määratlusele.

Or. es

Muudatusettepanek 732
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – alaosa „Muld ja süsinikuvarud” – GAEC 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Märgalade ja süsinikurikaste muldade 
kaitse, sealhulgas esmakünni keeld1

Märgalade ja süsinikurikaste muldade 
kaitse, sealhulgas esmakünni keeld1

____________________ ____________________
1 Esmakünniks ei loeta sellise märgala ja 
süsinikurikka maa kündmist, mis 
hiljemalt 2011. aastal määratleti 
viljelusmaana vastavalt määruse (EÜ) nr 
1120/2009 artikli 2 punktile a ja mis 
vastab määruse (EL) nr xxx/xxx 
[otsetoetused] artikli 4 punktis f sätestatud 
põllumaa määratlusele.

1 Esmakünniks ei loeta rohumaa kündmist,
kui sellele koheselt järgneb heinaseemne 
külv.

Or. en
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Muudatusettepanek 733
Andrea Zanoni

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – alaosa „Elurikkus” – SMR 2 – viimane veerg

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 3 lõige 1, artikli 3 lõike 2 punkt b, 
artikli 4 lõiked 1, 2 ja 4

Artikli 3 lõige 1, artikli 3 lõike 2 punkt b, 
artikli 4 lõiked 1, 2 ja 4 ning artikli 5 
punktid a, b ja d

Or. en

Selgitus

Linnudirektiivi artiklid on SMR nõuete hulgast välja jäetud. Neis käsitletakse looduses elavate 
lindude tahtlikku tapmist või püüdmist, munade ja pesade kahjustamist ja lindude häirimist. 
Me tahame need artiklid SMR nõuete alla tagasi tuua, kuna on kindlaid tõendeid, et lindude, 
eriti jahi- ja laululindude tahtlik tapmine põllumajandite maal ja ÜPP toetusesaajate poolt on 
jätkuv probleem. ÜPP toetuste kaudu karistamise oht on väga kasulik antistiimul.

Muudatusettepanek 734
Anthea McIntyre, Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – alaosa „Elurikkus” – SMR 2 – viimane veerg

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 3 lõige 1, artikli 3 lõike 2 punkt b, 
artikli 4 lõiked 1, 2 ja 4

Artikli 3 lõige 1 ja lõike 2 punkt b, artikli 4 
lõiked 1, 2 ja 4 ning artikli 5 punktid a, b 
ja d

Or. en

Muudatusettepanek 735
Bas Eickhout
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
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II lisa – alaosa „Elurikkus” – SMR 2 – viimane veerg

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 3 lõige 1, artikli 3 lõike 2 punkt b, 
artikli 4 lõiked 1, 2 ja 4

Artikli 3 lõige 1 ja lõike 2 punkt b, artikli 4 
lõiked 1, 2 ja 4 ning artikli 5 punktid a, b 
ja d

Or. en

Selgitus

Taastatakse SMR nõuete hulgast välja jäetud artiklid (linnudirektiivi 2009/147/EÜ artikli 5 
punktid a, b ja d), milles käsitletakse looduses elavate lindude tahtlikku tapmist või püüdmist, 
munade ja pesade kahjustamist ja lindude häirimist.

Muudatusettepanek 736
Nessa Childers, Dan Jørgensen, Bas Eickhout, Jutta Haug, Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – alaosa „Elurikkus” – SMR 2 – viimane veerg

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 3 lõige 1, artikli 3 lõike 2 punkt b, 
artikli 4 lõiked 1, 2 ja 4

Artikli 3 lõige 1 ja lõike 2 punkt b, artikli 4 
lõiked 1, 2 ja 4 ning artikli 5 punktid a, b 
ja d

Or. en

Selgitus

Komisjon kõrvaldas SMR nõuete hulgast linnudirektiivi 2009/147/EÜ artikli 5 punktid a, b ja 
d. Neis käsitletakse looduses elavate lindude tahtlikku tapmist või püüdmist, munade ja 
pesade kahjustamist ja lindude häirimist. On kindlaid tõendeid, et lindude, eriti jahi- ja 
laululindude tahtlik tapmine põllumajandusettevõtete maal ja ÜPP toetusesaajate poolt on 
jätkuv probleem Seetõttu ei piisa linnudirektiivi artiklite väljajätmise põhjendusena sellest, et 
GAEC nõuetesse lisati puude ja hekkide lõikamise keeld lindude pesitsemise ajal. 

Muudatusettepanek 737
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
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II lisa – alaosa „Elurikkus” – SMR 2 – viimane veerg

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 3 lõige 1, artikli 3 lõike 2 punkt b,
artikli 4 lõiked 1, 2 ja 4

Artikli 4 lõike 4 põhjal liikmesriikides 
linnukaitsealadele kehtestatud nõuete 
täitmine

Or. es

Muudatusettepanek 738
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – alaosa „Elurikkus” – SMR 2 – viimane veerg

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 3 lõige 1, artikli 3 lõike 2 punkt b, 
artikli 4 lõiked 1, 2 ja 4

Põllumajandustegevusele kehtestatud 
piirangute ja linnukaitsealadel kehtivate 
kohustuste täitmine loodusliku linnustiku 
jaoks olulistel aladel

Or. es

Selgitus

Viidata tuleks mitte direktiivide artiklitele, milles osutatakse liikmesriikide üldistele 
kohustustele, vaid toetusesaajatele kehtestatud konkreetsetele nõuetele. 

Muudatusettepanek 739
Bas Eickhout
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – alaosa „Elurikkus” – SMR 3 – viimane veerg

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 6 lõiked 1 ja 2 Artikli 6 lõiked 1, 2, 3 ja 4 ning artikli 13 
lõike 1 punkt a

Or. en
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Selgitus

Taastatakse SMR nõuete hulgast välja jäetud artiklid (elupaikade direktiivi 92/43/EMÜ artikli 
6 lõiked 3 ja 4 ning artikli 13 lõike 1 punkt a), milles käsitletakse planeerimisotsuseid ja muid 
projekte, mis võivad oluliselt mõjutada Natura 2000 alasid, tööde käigus neile aladele 
tekitatava kahju leevendamist ning kaitstavate looduslike taimeliikide tahtlikku hävitamist.

Muudatusettepanek 740
Nessa Childers, Dan Jørgensen, Bas Eickhout, Jutta Haug, Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – alaosa „Elurikkus” – SMR 3 – viimane veerg

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 6 lõiked 1 ja 2 Artikli 6 lõiked 1, 2, 3 ja 4 ning artikli 13 
lõike 1 punkt a

Or. en

Selgitus

Komisjon jättis SMR nõuete hulgast välja elupaikade direktiivi 92/43/EMÜ artikli 6 lõiked 3 
ja 4 ning artikli 13 lõike 1 punkt a. Neis käsitletakse nõuet, et liikmesriikide asutused 
hindaksid Natura 2000 alasid oluliselt mõjutada võivaid plaane ja projekte ning leevendaksid 
nende elluviimisel aladele tekitatavat kahju. Neid artikleid ei ole põhjust SMR nõuete hulgast 
välja jätta.

Muudatusettepanek 741
Andrea Zanoni

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – alaosa „Elurikkus” – SMR 3 – viimane veerg

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 6 lõiked 1 ja 2 Artikli 6 lõiked 1, 2, 3 ja 4 ning artikli 13 
lõike 1 punkt a

Or. en

Selgitus

Elupaikade direktiivi artiklid on SMR nõuete hulgast välja jäetud. Neis käsitletakse nõuet, et 
liikmesriikide asutused hindaksid Natura 2000 alasid oluliselt mõjutada võivaid plaane ja 
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projekte ning leevendaksid nende elluviimisel aladele tekitatavat kahju, samuti kaitsealuste 
looduslike taimede tahtlikku hävitamist. Me soovime nende artiklite taastamist SMR nõuetena.

Muudatusettepanek 742
Anthea McIntyre, Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – alaosa „Elurikkus” – SMR 3 – viimane veerg

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 6 lõiked 1 ja 2 Artikli 6 lõiked 1 ja 2 ning artikli 13 lõike 
1 punkt a

Or. en

Muudatusettepanek 743
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – alaosa „Elurikkus” – SMR 3 – viimane veerg

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 6 lõiked 1 ja 2 Liikmesriikides looduslike elupaikade 
ning loodusliku taimestiku ja loomastiku 
kaitseks kehtestatud kohustuslike 
meetmete täitmine kooskõlas artikli 6 
lõigetega 1 ja 2

Or. es

Muudatusettepanek 744
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – alaosa „Elurikkus” – SMR 3 – viimane veerg

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 6 lõiked 1 ja 2 Erikaitsealade majandamiskavade 
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täitmine

Or. es

Selgitus

Viidata tuleks mitte direktiivide artiklitele, milles osutatakse liikmesriikide üldistele 
kohustustele, vaid toetusesaajatele kehtestatud konkreetsetele nõuetele. 

Muudatusettepanek 745
Bas Eickhout
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – alaosa „Elurikkus” – SMR 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Asjaomased meetmed tulenevalt 21. 
oktoobri 2009. aasta direktiivist 
2009/128/EÜ, millega kehtestatakse 
ühenduse tegevusraamistik pestitsiidide 
säästva kasutamise saavutamiseks

Or. en

Muudatusettepanek 746
Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – alaosa „Maastik, hooldustööde minimaalne tase” – GAEC 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Maastikule iseloomulike vormide 
säilitamine, sealhulgas vajaduse korral 
hekid, tiigid, kraavid ja puude read, 
kogumid või üksikud puud, põlluservad ja 
terrassid, sealhulgas keeld lõigata hekke 
ja puid lindude pesitsemise ja poegade 
üleskasvatamise ajal ning võimalikud 
meetmed invasiivsete võõrliikide ja 
kahjurite vältimiseks

välja jäetud



PE494.482v02-00 172/182 AM\910034ET.doc

ET

Or. de

Muudatusettepanek 747
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – alaosa „Maastik, hooldustööde minimaalne tase” – GAEC 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Maastikule iseloomulike vormide 
säilitamine, sealhulgas vajaduse korral 
hekid, tiigid, kraavid ja puude read, 
kogumid või üksikud puud, põlluservad ja 
terrassid, sealhulgas keeld lõigata hekke 
ja puid lindude pesitsemise ja poegade 
üleskasvatamise ajal ning võimalikud 
meetmed invasiivsete võõrliikide ja 
kahjurite vältimiseks

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 748
Bas Eickhout
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – alaosa „Maastik, hooldustööde minimaalne tase” – GAEC 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Maastikule iseloomulike vormide 
säilitamine, sealhulgas vajaduse korral 
hekid, tiigid, kraavid ja puude read, 
kogumid või üksikud puud, põlluservad ja 
terrassid, sealhulgas keeld lõigata hekke 
ja puid lindude pesitsemise ja poegade 
üleskasvatamise ajal ning võimalikud 
meetmed invasiivsete võõrliikide ja 
kahjurite vältimiseks 

Iseloomulike maastikuelementide, 
sealhulgas vajaduse korral looduslike ja 
poollooduslike elupaikade, hekkide, 
tiikide, kraavide ja puude ridade, kogumite 
või üksikpuude, põlluservade ja terrasside 
säilitamine ning hekkide ja puude 
lõikamise keeld lindude pesitsemise ja 
poegade üleskasvatamise ajal kõigi 
põllumajandusettevõtte maal asuvate 
poollooduslike elupaikade1, sealhulgas 
poollooduslike rohumaade, metsade, 
põõsastike ja märgalade säilitamine;
põllumajandustootjad ei tohi ilma 



AM\910034ET.doc 173/182 PE494.482v02-00

ET

asjaomaste asutuste eelneva loata 
teostada ülesharimata maadel ja 
poollooduslikes elupaikades uusi 
kuivendustöid, kündmist, puude ja võsa 
raiet, tasandamist ega külvi- ja 
istutustöid; püsikultuuride hea 
vegetatiivse seisundi säilitamine; ning 
võimalikud meetmed invasiivsete 
võõrliikide ja kahjurite vältimiseks
____________________
1 Poollooduslikud elupaigad koosnevad 
karjatamise ja/või lõikamise või 
raiumisega majandatavast taimestikust; 
neis ei toimu kündmist, külvamist ja 
kunstväetiste või biotsiidide kasutamist.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekus osutatakse esiteks looduslikele ja poollooduslikele elupaikadele, mis 
võivad olla maastikuelementideks, ja teiseks poollooduslikele elupaikadele, mida ei loeta 
maastikuelementideks. Poollooduslikud elupaigad võivad olla põllumajanduslikul otstarbel 
kasutatavad kas vahetult (karjatamine, niitmine) või kaudselt, s.t et nad omavad 
agroökoloogilist väärtust kas toiduvarude või siis taimede tolmeldajate või kahjurite 
looduslike vaenlaste elupaikadena jms.

Muudatusettepanek 749
Anthea McIntyre, Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – alaosa „Maastik, hooldustööde minimaalne tase” – GAEC 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Maastikule iseloomulike vormide 
säilitamine, sealhulgas vajaduse korral 
hekid, tiigid, kraavid ja puude read, 
kogumid või üksikud puud, põlluservad ja 
terrassid, sealhulgas keeld lõigata hekke ja 
puid lindude pesitsemise ja poegade 
üleskasvatamise ajal ning võimalikud 
meetmed invasiivsete võõrliikide ja 
kahjurite vältimiseks

Maastikule iseloomulike vormide 
säilitamine, sealhulgas vajaduse korral 
hekid, tiigid, kraavid ja puude read, 
kogumid või üksikud puud, põlluservad ja 
terrassid, sealhulgas keeld lõigata hekke ja 
puid lindude pesitsemise ja poegade 
üleskasvatamise ajal ning kõik mõistlikud 
abinõud, mida saab võtta soovimatute 
taimede, näiteks invasiivsete võõrliikide
põllumajandusmaale tungimise 
tõkestamiseks.
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Or. en

Muudatusettepanek 750
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – alaosa „Maastik, hooldustööde minimaalne tase” – GAEC 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Maastikule iseloomulike vormide 
säilitamine, sealhulgas vajaduse korral 
hekid, tiigid, kraavid ja puude read, 
kogumid või üksikud puud, põlluservad ja 
terrassid, sealhulgas keeld lõigata hekke 
ja puid lindude pesitsemise ja poegade 
üleskasvatamise ajal ning võimalikud 
meetmed invasiivsete võõrliikide ja 
kahjurite vältimiseks 

Maastikule iseloomulike vormide 
säilitamine, sealhulgas vajaduse korral 
hekid, tiigid, kraavid ja puude read, 
kogumid või üksikud puud, põlluservad ja 
terrassid, ning võimalikud meetmed 
invasiivsete võõrliikide ja kahjurite 
vältimiseks 

Or. es

Selgitus

Käesolevas dokumendis tehtud ettepaneku valguses on üldised linnukaitsemeetmed RGL2-s 
juba esitatud.

Muudatusettepanek 751
Bas Eickhout
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – alaosa „Maastik, hooldustööde minimaalne tase” – GAEC 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Maastikule iseloomulike vormide 
säilitamine, sealhulgas vajaduse korral 
hekid, tiigid, kraavid ja puude read, 
kogumid või üksikud puud, põlluservad ja 
terrassid, sealhulgas keeld lõigata hekke ja 
puid lindude pesitsemise ja poegade 
üleskasvatamise ajal ning võimalikud
meetmed invasiivsete võõrliikide ja 

Maastikule iseloomulike vormide 
säilitamine, sealhulgas vajaduse korral 
hekid, tiigid, kraavid ja puude read, 
kogumid või üksikud puud, põlluservad ja 
terrassid, sealhulgas keeld lõigata hekke ja 
puid lindude pesitsemise ja poegade 
üleskasvatamise ajal ning sobivad
meetmed invasiivsete võõrliikide ja 
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kahjurite vältimiseks kahjurite vältimiseks 

Or. en

Selgitus

Agressiivsed invasiivsed võõrliigid vähendavad drastiliselt elurikkust ning agroökosüsteemide 
ja poollooduslike ökosüsteemide võimet taluda põuda, üleujutusi ja kahjurite rünnakuid, mis 
kliimamuutuse tingimustes üksnes intensiivistuvad. Tuleks kehtestada vähemalt aruandluse ja 
peamiste meetmete rakendamise nõue. Nõude täielik väljajätmine ei ole lahendus: avaliku 
sektori vahendeid aitab säästa üksnes kiire tegutsemine – mida kauem nakkus püsib, seda 
raskem ja kulukam on hiljem selle ravimine.

Muudatusettepanek 752
Bas Eickhout
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – alaosa „Maastik, hooldustööde minimaalne tase” – GAEC 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandusmaa minimaalne hooldus, 
tagamaks, et seal säilivad tingimused, mis 
hoiavad ära maastiku ja elurikkuse 
vaesumise. Nõuded peaksid hõlmama 
loomakasvatuskoormust ja/või sobivat 
karjatamis- või niitmisrežiimi ning 
püsikultuuride hea seisundis hoidmist.

Or. en

Selgitus

Minimaalsed säilitamisnõuded ei tohiks piirduda üksnes maastikuelementide, näiteks puude ja
hekkide säilitamisega. Nendega tuleks püüda tagada, et põllumajandusmaa harimisel ja 
maakasutuse intensiivistamisel ei läheks kaduma sellised ökoloogilised väärtused nagu 
maastik, elurikkus, süsiniku ladestamine ja mullakaitse  ning et kogu põllumajandusmaal 
järgitaks vähemalt põhinõudeid, nii et väheintensiivse tegevuse, näiteks niitmise ja 
karjatamise abil hoitakse ära maastiku ja elurikkuse vaesumine.

Muudatusettepanek 753
Bas Eickhout
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – alaosa „Maastik, hooldustööde minimaalne tase” – GAEC 8 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Künnikeeluga püsikarjamaade kaitse 
põllumajandusettevõtte tasandil 

Or. en

Muudatusettepanek 754
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – alaosa „Toiduohutus” – SMR 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nõukogu direktiiv 96/22/EÜ, 29. aprill 
1996, mis käsitleb teatavate hormonaalse 
või türostaatilise toimega ainete ja 
beetaagonistide kasutamise keelamist 
loomakasvatuses (EÜT L 125, 23.5.1996, 
lk 3)

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 755
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – alaosa „Toiduohutus” – SMR 5 – viimane veerg

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 3 punktid a, b, d ja e ning artiklid 
4, 5 ja 7

välja jäetud

Or. fr
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Muudatusettepanek 756
Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – alaosa „Loomade identifitseerimine ja registreerimine” – SMR 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nõukogu direktiiv 2008/71/EÜ, 15. juuli 
2008, sigade identifitseerimise ja 
registreerimise kohta (ELT L 213, 
8.8.2005, lk 31)

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 757
Anthea McIntyre, Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – alaosa „Loomade identifitseerimine ja registreerimine” – SMR 6 – viimane 
veerg

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklid 3, 4 ja 5 Artiklid 4 ja 5

Or. en

Muudatusettepanek 758
Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – alaosa „Loomade identifitseerimine ja registreerimine” – SMR 7 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
(EÜ) nr 1760/2000, 17. juuli 2000, veiste 
identifitseerimise ja registreerimise 
süsteemi loomise, veiseliha ja 
veiselihatoodete märgistamise kohta (EÜT 
L 204, 11.8.2000, lk 1)

välja jäetud

Or. de
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Muudatusettepanek 759
Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – alaosa „Loomade identifitseerimine ja registreerimine” – SMR 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nõukogu määrus (EÜ) nr 21/2004, 17.
detsember 2003, millega kehtestatakse 
lammaste ja kitsede identifitseerimise ja 
registreerimise süsteem (ELT L 5, 
9.1.2004, lk 8) 8) Artiklid 3, 4 ja 5

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 760
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – alaosa „Loomahaigused” – SMR 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
(EÜ) nr 999/2001, 22. mai 2001, millega 
sätestatakse teatavate transmissiivsete 
spongioossete entsefalopaatiate vältimise, 
kontrolli ja likvideerimise eeskirjad (EÜT 
L 147, 31.5.2001, lk 1) 

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 761
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – alaosa „Loomahaigused” – SMR 9 – viimane veerg

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklid 7, 11, 12, 13 ja 15 välja jäetud



AM\910034ET.doc 179/182 PE494.482v02-00

ET

Or. fr

Muudatusettepanek 762
Bas Eickhout
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – alaosa „Antimikroobse resistentsuse vastased meetmed” (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Antimikroobse resistentsuse vastased 
meetmed 

Or. en

Selgitus

Commission Action plan against the rising threats from Antimicrobial Resistance, 
(COM(2011) 748 final, 15.11.2011), particularly relevant aspects of Action 5: Animal Health 
Law: prevention of diseases, reducing the use of antibiotics & Action n° 10: Strengthen 
surveillance systems on AMR and antimicrobial consumption in animal medicine.
Antimicrobial resistance monitoring in food producing animals is already mandatory for 
bacteria that may infect humans. To avoid the growth of resistant bacteria, antimicrobials 
classified by the WHO as critically important should be exempted from use in livestock, 
except in duly substantiated cases. A general reduction of the use of antimicrobials in animals 
can be achieved through improved animal health and biosecurity measures as well as 
promotion of Good Farming Practices to avoid infections.

Muudatusettepanek 763
Bas Eickhout
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – alaosa „Antimikroobse resistentsuse vastased meetmed” (uus) – GAEC 8 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjoni antimikroobse resistentsuse kui 
järjest ohtlikumaks muutuva nähtuse 
vastane tegevuskava (COM(2011)0748 
lõplik, 15.11.2011). Toiduloomad – head 
loomakasvatustavad nakkuste vältimiseks 
(nt loomade pidamistiheduse piirmäärad), 
ravi ja profülaktikat kajastav 
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dokumentatsioon, kriitilise tähtsusega 
antimikroobsete vahendite kasutamisest 
hoidumine 

Or. en

Selgitus

Commission Action plan against the rising threats from Antimicrobial Resistance, 
(COM(2011) 748 final, 15.11.2011), particularly relevant aspects of Action 5: Animal Health 
Law: prevention of diseases, reducing the use of antibiotics & Action n° 10: Strengthen 
surveillance systems on AMR and antimicrobial consumption in animal medicine.
Antimicrobial resistance monitoring in food producing animals is already mandatory for 
bacteria that may infect humans. To avoid the growth of resistant bacteria, antimicrobials 
classified by the WHO as critically important should be exempted from use in livestock, 
except in duly substantiated cases. A general reduction of the use of antimicrobials in animals 
can be achieved through improved animal health and biosecurity measures as well as 
promotion of Good Farming Practices to avoid infections.

Muudatusettepanek 764
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – alaosa „Taimekaitsevahendid” – SMR 10 – viimane veerg

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 55 esimene ja teine lause Taimekaitsevahendite nõuetekohane 
kasutamine ja integreeritud taimekaitse 
nõuete täielik järgimine kooskõlas 
direktiiviga 2009/128/EÜ

Or. es

Muudatusettepanek 765
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – alaosa „Taimekaitsevahendid” – SMR 10 – viimane veerg

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 55 esimene ja teine lause Taimekaitsevahendite nõuetekohane 
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kasutamine; kasutada ainult lubatud 
tooteid soovitatud kogustes ja vastavalt 
märgisel toodud juhenditele. 
Registreerida kasutatud toote nimetus, 
valem, kasutamise kuupäev, maatükk, 
millel toodet kasutati, kasutaja nimi ja 
kvalifikatsiooni tase, kasutatud kogus ja 
kasutamise viis.

Or. es

Muudatusettepanek 766
Janusz Wojciechowski

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – alaosa „Loomade heaolu” – SMR 13 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nõukogu 19. juuli 1999. aasta direktiiv 
1999/74/EÜ, millega sätestatakse 
munakanade kaitse miinimumnõuded 
(EÜT L 203, 3.8.1999, lk 53–57)

Or. en

Muudatusettepanek 767
Janusz Wojciechowski

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – alaosa „Loomade heaolu” – SMR 13 a (uus) – viimane veerg

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklid 3, 4 ja 6

Or. en

Muudatusettepanek 768
Janusz Wojciechowski

Ettepanek võtta vastu määrus
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II lisa – alaosa „Loomade heaolu” – SMR 13 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nõukogu 28. juuni 2007. aasta direktiiv 
2007/43/EÜ, millega sätestatakse 
lihakanade kaitse miinimumeeskirjad 
(ELT L 182, 12.7.2007, lk 19–28)

Or. en

Muudatusettepanek 769
Janusz Wojciechowski

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – alaosa „Loomade heaolu” – SMR 13 b (uus) – viimane veerg

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 ja artikli 4 punkt 6

Or. en


