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Muudatusettepanek 2219
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Väikepõllumajandustootjate kavas 
osaleda soovivad põllumajandustootjad 
esitavad selleks taotluse 15. oktoobriks 
2014.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2220
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Väikepõllumajandustootjate kavas osaleda 
soovivad põllumajandustootjad esitavad 
selleks taotluse 15. oktoobriks 2014.

Väikepõllumajandustootjate kavas osaleda 
soovivad põllumajandustootjad esitavad 
selleks taotluse liikmesriikide määratud 
tähtpäevaks, kuid mitte hiljem kui:
– 15. oktoobriks 2014 jõustumisega alates 
2014. aastast
või
– 15. oktoobriks 2015 jõustumisega alates 
2015. aastast.
Liikmesriikide määratud tähtpäev ei või 
siiski olla varasem põhitoetuskava 
taotluse esitamise viimasest päevast.

Or. en
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Selgitus

Uue süsteemi kohaldamise esimesel aastal võib eelkõige liikmesriikides, kes ei ole varem 
toetusõigustel põhinevat süsteemi kasutanud, tekkida probleeme nii põllumajandustootjatel 
kui ka süsteemi haldajatel. Põllumajandustootjad peaksid valima kahe erineva tundmatu 
süsteemi vahel. Seetõttu peaks süsteemi eesmärgi saavutamise tagamiseks olema võimalik 
osaleda väikepõllumajandustootjate kavas vähemalt veel üks kord selle finantsperspektiivi 
jooksul.

Muudatusettepanek 2221
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Väikepõllumajandustootjate kavas osaleda 
soovivad põllumajandustootjad esitavad 
selleks taotluse 15. oktoobriks 2014.

Väikepõllumajandustootjate kavas osaleda 
soovivad põllumajandustootjad esitavad 
selleks taotluse iga aasta oktoobri 
keskpaigaks.

Or. fr

Muudatusettepanek 2222
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Väikepõllumajandustootjate kavas osaleda 
soovivad põllumajandustootjad esitavad 
selleks taotluse 15. oktoobriks 2014.

Väikepõllumajandustootjate kavas osaleda 
soovivad põllumajandustootjad esitavad 
selleks taotluse iga aasta 15. oktoobriks.

Or. pt

Muudatusettepanek 2223
Phil Prendergast
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Väikepõllumajandustootjate kavas osaleda 
soovivad põllumajandustootjad esitavad 
selleks taotluse 15. oktoobriks 2014.

Väikepõllumajandustootjate kavas osaleda 
soovivad põllumajandustootjad esitavad 
selleks taotluse 15. oktoobriks 2014, välja 
arvatud vääramatu jõu ja erandlike 
asjaolude korral.

Or. en

Muudatusettepanek 2224
Nessa Childers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Väikepõllumajandustootjate kavas osaleda 
soovivad põllumajandustootjad esitavad 
selleks taotluse 15. oktoobriks 2014.

Väikepõllumajandustootjate kavas osaleda 
soovivad põllumajandustootjad esitavad 
selleks taotluse 15. oktoobriks 2014, välja 
arvatud vääramatu jõu ja erandlike 
asjaolude korral.

Or. en

Muudatusettepanek 2225
Phil Prendergast

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandustootjad, kes ei ole esitanud 
15. oktoobriks 2014. aastaks taotlust 
osaleda väikepõllumajandustootjate kavas 
või kes ei soovi enam selles pärast 
kõnealust kuupäeva osaleda või kes on 
välja valitud määruse (EL) nr […] 
[maaelu arengu määrus] artikli 20 lõike 1 

välja jäetud
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punkti c kohase toetuse saamiseks, ei saa 
enam kõnealuses kavas osaleda.

Or. en

Muudatusettepanek 2226
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandustootjad, kes ei ole esitanud 
15. oktoobriks 2014. aastaks taotlust 
osaleda väikepõllumajandustootjate kavas 
või kes ei soovi enam selles pärast 
kõnealust kuupäeva osaleda või kes on 
välja valitud määruse (EL) nr […] 
[maaelu arengu määrus] artikli 20 lõike 1 
punkti c kohase toetuse saamiseks, ei saa 
enam kõnealuses kavas osaleda.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2227
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandustootjad, kes ei ole esitanud 
15. oktoobriks 2014. aastaks taotlust 
osaleda väikepõllumajandustootjate kavas 
või kes ei soovi enam selles pärast 
kõnealust kuupäeva osaleda või kes on 
välja valitud määruse (EL) nr […] 
[maaelu arengu määrus] artikli 20 lõike 1 
punkti c kohase toetuse saamiseks, ei saa 
enam kõnealuses kavas osaleda.

välja jäetud
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Or. pt

Muudatusettepanek 2228
Nessa Childers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandustootjad, kes ei ole esitanud 
15. oktoobriks 2014. aastaks taotlust 
osaleda väikepõllumajandustootjate kavas 
või kes ei soovi enam selles pärast 
kõnealust kuupäeva osaleda või kes on 
välja valitud määruse (EL) nr […] 
[maaelu arengu määrus] artikli 20 lõike 1 
punkti c kohase toetuse saamiseks, ei saa 
enam kõnealuses kavas osaleda.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2229
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandustootjad, kes ei ole esitanud 
15. oktoobriks 2014. aastaks taotlust 
osaleda väikepõllumajandustootjate kavas 
või kes ei soovi enam selles pärast 
kõnealust kuupäeva osaleda või kes on 
välja valitud määruse (EL) nr […] 
[maaelu arengu määrus] artikli 20 lõike 1 
punkti c kohase toetuse saamiseks, ei saa 
enam kõnealuses kavas osaleda.

Liikmesriigid annavad iga-aastast toetust 
väikestele põllumajandusettevõtetele või 
väikepõllumajandustootjatele, kellel on 1. 
peatükis kirjeldatud põhitoetuskava 
kohaselt õigus saada toetust ja kes 
vastavad käesoleva määruse artikli 47 a 
lõikes 3 sätestatud kriteeriumidele.

Or. fr
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Muudatusettepanek 2230
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandustootjad, kes ei ole esitanud 
15. oktoobriks 2014. aastaks taotlust 
osaleda väikepõllumajandustootjate kavas 
või kes ei soovi enam selles pärast
kõnealust kuupäeva osaleda või kes on 
välja valitud määruse (EL) nr […] [maaelu 
arengu määrus] artikli 20 lõike 1 punkti c 
kohase toetuse saamiseks, ei saa enam 
kõnealuses kavas osaleda.

Põllumajandustootjad, kes ei ole esitanud 
15. oktoobriks 2014. aastaks taotlust 
osaleda väikepõllumajandustootjate kavas, 
võivad seda otsust muuta hiljemalt 15. 
oktoobriks 2016. Põllumajandustootjad, 
kes ei ole ühinenud 
väikepõllumajandustootjate kavaga 15. 
oktoobriks 2016 või kes otsustavad, et ei 
soovi enam selles pärast 2014. või 2016. 
aasta lõppkuupäeva osaleda, või kes on 
välja valitud määruse (EL) nr […] [maaelu 
arengu määrus] artikli 20 lõike 1 punkti c 
kohase toetuse saamiseks, ei saa enam 
kõnealuses kavas osaleda.

Or. pt

Muudatusettepanek 2231
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad sätestada, et 
põllumajandustootjad, kes saavad toetust, 
mis on väiksem kui teatav kindlaks 
määratav summa ja mis ei või mingil 
juhul ületada 1000 eurot, kaasatakse 
kavasse, välja arvatud juhul, kui nad 
sõnaselgelt soovivad sellest loobuda, 
esitades taotluse hiljemalt esimeses lõigus 
näidatud kuupäevaks. 

Or. es
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Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on ergutada lihtsustatud kavas osalemist.

Muudatusettepanek 2232
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad sätestada, et 
põllumajandustootjad, kes saavad toetust, 
mis on väiksem kui teatav kindlaks 
määratav summa ja mis ei või mingil 
juhul ületada 1000 eurot, kaasatakse
kavasse, välja arvatud juhul, kui nad 
sõnaselgelt soovivad sellest loobuda, 
esitades taotluse hiljemalt esimeses lõigus 
näidatud kuupäevaks. 

Or. es

Selgitus

Väikepõllumajandustootjate kava annab võimaluse lihtsustada nende põllumajandustootjate 
taotluste haldamist, kes saavad toetust vähem kui 1000 eurot. Samas kehtiks nende suhtes ka 
lihtsustatud haldamine, mis on kooskõlas eraldatud toetuse määraga. Muudatusettepaneku 
eesmärk on ergutada lihtsustatud kavas osalemist.

Muudatusettepanek 2233
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad sätestada, et 
põllumajandustootjad, kes saavad toetust, 
mis on väiksem kui teatav kindlaks 
määratav summa ja mis ei või mingil 
juhul ületada 1000 eurot, kaasatakse 
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kavasse, välja arvatud juhul, kui nad
sõnaselgelt soovivad sellest loobuda, 
esitades taotluse hiljemalt 15. oktoobriks 
2014. 

Or. es

Selgitus

Eesmärk on rõhutada süsteemi kohustuslikkust ja seda lihtsustada.

Muudatusettepanek 2234
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 48 a
Vabatahtlik lihtsustatud kava 
väikepõllumajandustootjatele

Liikmesriigid võivad sätestada, et 
põllumajandustootjad, kes saavad toetust, 
mis on väiksem kui teatav kindlaks 
määratav summa ja mis ei või mingil 
juhul ületada 1000 eurot, kaasatakse 
kavasse, välja arvatud juhul, kui nad 
sõnaselgelt soovivad sellest loobuda, 
esitades taotluse hiljemalt esimeses lõigus 
näidatud kuupäevaks. 

Or. es

Selgitus

Pealkirja tuleb lisada sõna „vabatahtlik”. Lisaks oleme seisukohal, et kui see kava 
kehtestatakse, peaks liikmesriikidel olema võimalus kaasata võimalikke toetusesaajaid 
automaatselt, välja arvatud juhul, kui asjaomane põllumajandustootja sellest sõnaselgelt 
loobub.

Muudatusettepanek 2235
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kehtestavad 
väikepõllumajandustootjate kava kohase 
iga-aastase toetussumma ühel järgmistest 
tasemetest, mille suhtes kehtivad lõiked 2 
ja 3:

välja jäetud

(a) summa, mis ei ületa 15 % keskmisest 
riiklikust toetusest toetusesaaja kohta;
(b) summa, mis vastab keskmisele 
riiklikule toetusele hektari kohta, mida on 
korrutatud hektarite arvule vastava 
näitajaga, mis ei ole rohkem kui kolm.
Liikmesriigid kehtestavad esimese lõigu 
punktis a osutatud riikliku keskmise, 
võttes aluseks II lisas 2019. 
kalendriaastaks sätestatud riikliku 
ülemmäära ning artikli 21 lõike 1 
kohaselt toetusõigusi saanud 
põllumajandustootjate arvu.
Liikmesriigid kehtestavad esimese lõigu 
punktis b osutatud riikliku keskmise, 
võttes aluseks II lisas 2019. 
kalendriaastaks sätestatud riikliku 
ülemmäära ning artikli 26 kohaselt 2014. 
aastal deklareeritud toetuskõlblike 
hektarite arvu.

Or. en

Muudatusettepanek 2236
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Mariya Gabriel, Petri Sarvamaa, Giovanni La 
Via, Astrid Lulling, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam 
Siekierski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad
väikepõllumajandustootjate kava kohase 
iga-aastase toetussumma ühel järgmistest 
tasemetest, mille suhtes kehtivad lõiked 2 
ja 3:

Liikmesriigid võivad kehtestada
väikepõllumajandustootjate kava kohase 
iga-aastase toetussumma ühel järgmistest 
tasemetest, mille suhtes kehtivad lõiked 2 
ja 3:

Or. en

Muudatusettepanek 2237
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad
väikepõllumajandustootjate kava kohase 
iga-aastase toetussumma ühel järgmistest 
tasemetest, mille suhtes kehtivad lõiked 2 
ja 3:

Liikmesriigid võivad kehtestada
väikepõllumajandustootjate kava kohase 
iga-aastase toetussumma ühel järgmistest 
tasemetest, mille suhtes kehtivad lõiked 2 
ja 3:

Or. en

Selgitus

Väikepõllumajandustootjate kava peaks liikmesriikide jaoks olema vabatahtlik. Sellest 
tulenevalt tuleks ka siin teha muudatus.

Muudatusettepanek 2238
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad
väikepõllumajandustootjate kava kohase 
iga-aastase toetussumma ühel järgmistest 
tasemetest, mille suhtes kehtivad lõiked 2 

Liikmesriigid võivad kehtestada
väikepõllumajandustootjate kava kohase 
iga-aastase toetussumma ühel järgmistest 
tasemetest, mille suhtes kehtivad lõiked 2 
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ja 3: ja 3:

Or. en

Muudatusettepanek 2239
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad
väikepõllumajandustootjate kava kohase 
iga-aastase toetussumma ühel järgmistest 
tasemetest, mille suhtes kehtivad lõiked 2 
ja 3:

Liikmesriigid võivad kehtestada
vabatahtliku väikepõllumajandustootjate 
kava kohase iga-aastase toetussumma ühel 
järgmistest tasemetest, mille suhtes 
kehtivad lõiked 2 ja 3:

Or. es

Selgitus

Lisada tuleb sõna „vabatahtlik”.

Muudatusettepanek 2240
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad 
väikepõllumajandustootjate kava kohase 
iga-aastase toetussumma ühel järgmistest 
tasemetest, mille suhtes kehtivad lõiked 2 
ja 3:

Liikmesriigid kehtestavad 
väikepõllumajandustootjate kava kohase 
iga-aastase toetussumma tasemel, mis ei 
ületa 25 % keskmisest riiklikust toetusest 
toetusesaaja kohta.

Or. fr

Muudatusettepanek 2241
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) summa, mis ei ületa 15 % keskmisest 
riiklikust toetusest toetusesaaja kohta;

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 2242
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) summa, mis ei ületa 15 % keskmisest 
riiklikust toetusest toetusesaaja kohta;

(a) summa, mis ei ületa 30 % keskmisest 
riiklikust toetusest toetusesaaja kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 2243
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) summa, mis ei ületa 15 % keskmisest 
riiklikust toetusest toetusesaaja kohta;

(a) summa, mis ei ületa 20 % keskmisest 
riiklikust toetusest toetusesaaja kohta;

Or. fr

Selgitus

Protsendimäära tuleks suurendada, et võtta paremini arvesse põllumajandustootjate 
mitmesuguseid olukordi.
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Muudatusettepanek 2244
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) summa, mis ei ületa 15 % keskmisest 
riiklikust toetusest toetusesaaja kohta;

(a) summa, mis ei ületa 10 % keskmisest 
riiklikust toetusest toetusesaaja kohta;

Or. it

Muudatusettepanek 2245
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) summa, mis vastab keskmisele 
riiklikule toetusele hektari kohta, mida on 
korrutatud hektarite arvule vastava 
näitajaga, mis ei ole rohkem kui kolm.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 2246
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) summa, mis vastab keskmisele 
riiklikule toetusele hektari kohta, mida on 
korrutatud hektarite arvule vastava 
näitajaga, mis ei ole rohkem kui kolm.

b) summa, mis vastab keskmisele riiklikule 
toetusele hektari kohta, mida on korrutatud 
hektarite arvule vastava näitajaga, mis ei 
ole rohkem kui kuus.

Or. de
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Muudatusettepanek 2247
João Ferreira, Inês Cristina Zuber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) summa, mis vastab keskmisele 
riiklikule toetusele hektari kohta, mida on 
korrutatud hektarite arvule vastava 
näitajaga, mis ei ole rohkem kui kolm.

(b) summa, mis vastab 1,5-kordsele
keskmisele riiklikule toetusele hektari 
kohta, mida on korrutatud hektarite arvule 
vastava näitajaga, mis ei ole rohkem kui 
viis.

Or. pt

Muudatusettepanek 2248
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) summa, mis vastab keskmisele 
riiklikule toetusele hektari kohta, mida on 
korrutatud hektarite arvule vastava 
näitajaga, mis ei ole rohkem kui kolm.

(b) summa, mis vastab keskmisele 
riiklikule toetusele hektari kohta, mida on 
korrutatud hektarite arvule vastava 
näitajaga, mis ei ole rohkem kui viis.

Or. en

Muudatusettepanek 2249
Elisabeth Köstinger

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) summa, mis vastab keskmisele 
riiklikule toetusele hektari kohta, mida on 
korrutatud hektarite arvule vastava 
näitajaga, mis ei ole rohkem kui kolm.

b) summa, mis vastab keskmisele riiklikule 
toetusele hektari kohta, mida on korrutatud 
hektarite arvule vastava näitajaga, mis ei 
ole rohkem kui viis.
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Or. de

Muudatusettepanek 2250
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) summa, mis on võrdne summaga, 
millele põllumajandustootjal oleks õigus 
2014. aastaks deklareeritud hektarite arvu 
põhjal. 

Or. it

Muudatusettepanek 2251
Giancarlo Scottà, Paolo De Castro, Paolo Bartolozzi, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, 
Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, 
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) summa, mis on võrdne summaga, 
millele põllumajandustootjal oleks õigus 
2014. kalendriaastaks deklareeritud 
hektarite arvu põhjal. 

Or. it

Selgitus

Kolmas võimalus on lihtsamini korraldatav ja see ei mõjutaks põhitoetust. See ei eeldaks 
kunstlikult tekitatud osade kontrollimist, mis on väga keeruline protsess.

Muudatusettepanek 2252
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides



PE494.604v01-00 18/41 AM\910272ET.doc

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid kehtestavad väikeste 
põllumajandusettevõtete iga-aastase 
toetussumma tasemel, mis ei ületa 25 % 
keskmisest riiklikust toetusest toetusesaaja 
kohta.

Or. fr

Muudatusettepanek 2253
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad esimese lõigu 
punktis a osutatud riikliku keskmise, 
võttes aluseks II lisas 2019. 
kalendriaastaks sätestatud riikliku 
ülemmäära ning artikli 21 lõike 1 
kohaselt toetusõigusi saanud 
põllumajandustootjate arvu.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 2254
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud summa jääb 500 euro 
ja 1 000 euro vahele. Ilma et see piiraks 
artikli 51 lõike 1 kohaldamist ning juhul, 
kui lõike 1 kohaldamise tulemusel jääb 

välja jäetud
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summa alla 500 euro või on suurem kui 
1 000 eurot, ümardatakse kõnealune 
summa vastavalt üles- või allapoole 
miinimum- või maksimumsummaks.

Or. en

Muudatusettepanek 2255
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud summa jääb 500 euro 
ja 1 000 euro vahele. Ilma et see piiraks 
artikli 51 lõike 1 kohaldamist ning juhul, 
kui lõike 1 kohaldamise tulemusel jääb 
summa alla 500 euro või on suurem kui 
1 000 eurot, ümardatakse kõnealune 
summa vastavalt üles- või allapoole 
miinimum- või maksimumsummaks.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2256
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud summa jääb 500 euro 
ja 1 000 euro vahele. Ilma et see piiraks 
artikli 51 lõike 1 kohaldamist ning juhul, 
kui lõike 1 kohaldamise tulemusel jääb 
summa alla 500 euro või on suurem kui
1 000 eurot, ümardatakse kõnealune 
summa vastavalt üles- või allapoole 
miinimum- või maksimumsummaks.

2. Lõigetes 1 ja 1a osutatud summa ei ole 
väiksem kui 500 eurot ega suurem kui 25 
% keskmisest riiklikust toetusest 
toetusesaaja kohta. Ilma et see piiraks 
artikli 51 lõike 1 kohaldamist ning juhul, 
kui lõike 1 kohaldamise tulemusel jääb 
summa alla 500 euro või on suurem kui 25 
% keskmisest riiklikust toetusest 
toetusesaaja kohta, ümardatakse 
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kõnealune summa vastavalt üles- või 
allapoole miinimum- või 
maksimumsummaks.

Or. fr

Muudatusettepanek 2257
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud summa jääb 500 euro 
ja 1 000 euro vahele. Ilma et see piiraks 
artikli 51 lõike 1 kohaldamist ning juhul, 
kui lõike 1 kohaldamise tulemusel jääb 
summa alla 500 euro või on suurem kui
1 000 eurot, ümardatakse kõnealune 
summa vastavalt üles- või allapoole 
miinimum- või maksimumsummaks.

2. Lõikes 1 osutatud summa jääb 1000 euro 
ja 2000 euro vahele. Ilma et see piiraks 
artikli 51 lõike 1 kohaldamist ning juhul, 
kui lõike 1 kohaldamise tulemusel jääb 
summa alla 1000 euro või on suurem kui
2000 eurot, ümardatakse kõnealune summa 
vastavalt üles- või allapoole miinimum- või 
maksimumsummaks.

Or. de

Muudatusettepanek 2258
João Ferreira, Inês Cristina Zuber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud summa jääb 500 euro 
ja 1 000 euro vahele. Ilma et see piiraks 
artikli 51 lõike 1 kohaldamist ning juhul, 
kui lõike 1 kohaldamise tulemusel jääb 
summa alla 500 euro või on suurem kui
1 000 eurot, ümardatakse kõnealune 
summa vastavalt üles- või allapoole 
miinimum- või maksimumsummaks.

2. Lõikes 1 osutatud summa jääb 1000 euro 
ja 2000 euro vahele. Ilma et see piiraks 
artikli 51 lõike 1 kohaldamist ning juhul, 
kui lõike 1 kohaldamise tulemusel jääb 
summa alla 1000 euro või on suurem kui
2000 eurot, ümardatakse kõnealune summa 
vastavalt üles- või allapoole miinimum- või 
maksimumsummaks.

Or. pt



AM\910272ET.doc 21/41 PE494.604v01-00

ET

Muudatusettepanek 2259
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. 2. Lõikes 1 osutatud summa jääb 500 
euro ja 1 000 euro vahele. Ilma et see 
piiraks artikli 51 lõike 1 kohaldamist ning 
juhul, kui lõike 1 kohaldamise tulemusel 
jääb summa alla 500 euro või on suurem 
kui 1 000 eurot, ümardatakse kõnealune 
summa vastavalt üles- või allapoole 
miinimum- või maksimumsummaks.

2. 2. Lõikes 1 osutatud summa jääb 500 
euro ja 1500 euro vahele. Ilma et see 
piiraks artikli 51 lõike 1 kohaldamist ning 
juhul, kui lõike 1 kohaldamise tulemusel 
jääb summa alla 500 euro või on suurem 
kui 1500 eurot, ümardatakse kõnealune 
summa vastavalt üles- või allapoole 
miinimum- või maksimumsummaks.

Or. fr

Selgitus

Summat tuleks suurendada, et võtta paremini arvesse põllumajandustootjate mitmesuguseid 
olukordi.

Muudatusettepanek 2260
Janusz Wojciechowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud summa jääb 500 euro 
ja 1 000 euro vahele. Ilma et see piiraks 
artikli 51 lõike 1 kohaldamist ning juhul, 
kui lõike 1 kohaldamise tulemusel jääb 
summa alla 500 euro või on suurem kui
1 000 eurot, ümardatakse kõnealune 
summa vastavalt üles- või allapoole 
miinimum- või maksimumsummaks.

2. Lõikes 1 osutatud summa jääb 500 euro 
ja 1500 euro vahele. Ilma et see piiraks 
artikli 51 lõike 1 kohaldamist ning juhul, 
kui lõike 1 kohaldamise tulemusel jääb 
summa alla 500 euro või on suurem kui
1500 eurot, ümardatakse kõnealune summa 
vastavalt üles- või allapoole miinimum- või 
maksimumsummaks.

Or. pl
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Muudatusettepanek 2261
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Väikepõllumajandustootjate kava 
kohane iga-aastane toetussumma on 
võrdne summaga, millele 
põllumajandustootjal oleks õigus artiklite 
18, 29, 34, 36 ja 38 alusel kavaga liitumise 
aastal, kuid mitte suurem kui 1500 eurot.

Or. en

Muudatusettepanek 2262
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Erandina lõikest 2 võib Küprosel ja 
Maltal lõikes 1 osutatud summa 
väärtuseks kehtestada vähem kui 500 
eurot, kuid mitte vähem kui 200 eurot.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 2263
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Erandina lõikest 2 võib Küprosel ja 
Maltal lõikes 1 osutatud summa 

välja jäetud
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väärtuseks kehtestada vähem kui 500 
eurot, kuid mitte vähem kui 200 eurot.

Or. en

Muudatusettepanek 2264
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Erandina lõikest 2 võib Küprosel ja 
Maltal lõikes 1 osutatud summa 
väärtuseks kehtestada vähem kui 500 
eurot, kuid mitte vähem kui 200 eurot.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2265
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) säilitama vähemalt sellise arvu 
hektareid, mis vastab tema toetusõiguste 
arvule;

a) suurendama oma 
põllumajanduspiirkonda kokku vähemalt 
viie hektarini;

Or. en

Selgitus

Väikepõllumajandustootjate kava loomine ei tohiks kaasa tuua põllumajandusstruktuuride 
kunstlikku külmutamist, mis takistaks konkurentsivõimet, ettevõtte arendamist, innovatsiooni 
ja ettevõtlust.
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Muudatusettepanek 2266
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) säilitama vähemalt sellise arvu 
hektareid, mis vastab tema toetusõiguste 
arvule;

(a) säilitama põllumajandustegevuse 
liikmesriigi kindlaks määratud ulatuses.

Or. fr

Muudatusettepanek 2267
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) vastama artikli 10 lõike 1 punktiga b 
ettenähtud miinimumnõudele.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 2268
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Väikepõllumajandustootjate kavas 
osalevad põllumajandustootjad, kes 
laiendavad oma tootmist ajavahemikul 
2014–2020 sel määral, et see ületab 
käesoleva jaotise artiklites 47 ja 48 
sätestatud toetuskõlblikkuskriteeriume, 
võivad taotleda käesoleva määruse II 
jaotise artiklis 10 sätestatud otsetoetusi.
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Or. en

Muudatusettepanek 2269
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetusõigusi, mida 
väikepõllumajandustootjate kavas osalev 
põllumajandustootja on artiklite 25 ja 26 
kohaselt 2014. aastal aktiveerinud, 
käsitatakse aktiveeritud toetusõigustena 
kogu põllumajandustootja kõnealuses 
kavas osalemise aja jooksul.

Toetusõigusi, mida 
väikepõllumajandustootjate kavas osalev 
põllumajandustootja on artiklite 25 ja 26 
kohaselt kavaga liitumise aastal 
aktiveerinud, käsitatakse aktiveeritud 
toetusõigustena kogu põllumajandustootja 
kõnealuses kavas osalemise aja jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 2270
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina artiklist 27 ei saa 
väikepõllumajandustootjate kavas 
osalevate põllumajandustootjate 
toetusõigusi üle anda, välja arvatud 
tegeliku või eeldatava pärandi korral.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2271
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina artiklist 27 ei saa 
väikepõllumajandustootjate kavas 
osalevate põllumajandustootjate 
toetusõigusi üle anda, välja arvatud 
tegeliku või eeldatava pärandi korral.

Erandina artiklist 27 ei saa 
väikepõllumajandustootjate kavas 
osalevate või väga väikeste
põllumajandustootjate toetusõigusi üle 
anda, välja arvatud tegeliku või eeldatava 
pärandi korral.

Or. fr

Muudatusettepanek 2272
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas jaotises osutatud toetuse 
rahastamiseks lahutavad liikmesriigid 
summad, mis vastavad summadele, mille 
saamiseks oleks 
väikepõllumajandustootjatel õigus III 
jaotise 1. peatükis osutatud põhitoetusena, 
III jaotise 2. peatükis osutatud kliimat ja 
keskkonda säästvate 
põllumajandustavadega seotud toetusena 
ning vajaduse korral III jaotise 3. peatükis 
osutatud looduslikust eripärast tingitud 
piirangutega alade toetusena, III jaotise 4. 
peatükis osutatud noorte 
põllumajandustootjate toetusena ning IV 
jaotises osutatud vabatahtliku 
tootmiskohustusega seotud toetusena, 
maha vastavate toetuste jaoks ettenähtud 
kogusummadest.

Käesolevas jaotises osutatud toetuse 
rahastamiseks lahutavad liikmesriigid 
summad, mis vastavad summadele, mille 
saamiseks oleks 
väikepõllumajandustootjatel õigus III 
jaotise 1. peatükis osutatud põhitoetusena, 
III jaotise 2. peatükis osutatud kliimat ja 
keskkonda säästvate 
põllumajandustavadega seotud toetusena 
ning vajaduse korral III jaotise 3. peatükis 
osutatud looduslikust eripärast tingitud 
piirangutega alade toetusena ning III 
jaotise 4. peatükis osutatud noorte 
põllumajandustootjate toetusena, maha 
vastavate toetuste jaoks ettenähtud 
kogusummadest.

Or. en
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Muudatusettepanek 2273
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas jaotises osutatud toetuse 
rahastamiseks lahutavad liikmesriigid 
summad, mis vastavad summadele, mille 
saamiseks oleks 
väikepõllumajandustootjatel õigus III 
jaotise 1. peatükis osutatud põhitoetusena, 
III jaotise 2. peatükis osutatud kliimat ja 
keskkonda säästvate 
põllumajandustavadega seotud toetusena 
ning vajaduse korral III jaotise 3. peatükis 
osutatud looduslikust eripärast tingitud 
piirangutega alade toetusena, III jaotise 4. 
peatükis osutatud noorte 
põllumajandustootjate toetusena ning IV 
jaotises osutatud vabatahtliku 
tootmiskohustusega seotud toetusena, 
maha vastavate toetuste jaoks ettenähtud 
kogusummadest.

Käesolevas jaotises osutatud toetuse 
rahastamiseks lahutavad liikmesriigid 
summad, mis vastavad summadele, mille 
saamiseks oleks 
väikepõllumajandustootjatel või väga 
väikestel põllumajandusettevõtetel õigus 
III jaotise 1. peatükis osutatud 
põhitoetusena, III jaotise 2. peatükis 
osutatud kliimat ja keskkonda säästvate 
põllumajandustavadega seotud toetusena 
ning vajaduse korral III jaotise 3. peatükis 
osutatud looduslikust eripärast tingitud 
piirangutega alade toetusena, III jaotise 4. 
peatükis osutatud noorte 
põllumajandustootjate toetusena ning IV 
jaotises osutatud vabatahtliku 
tootmiskohustusega seotud toetusena, 
mahavastavate toetuste jaoks ettenähtud 
kogusummadest.

Or. fr

Muudatusettepanek 2274
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Juhul kui väikepõllumajandustootjate
kava kohane toetuste kogusumma ületab 
10 % II lisas sätestatud iga-aastasest 
riiklikust ülemmäärast, vähendavad
liikmesriigid lineaarselt kooskõlas 
käesoleva jaotisega makstavaid summasid
kõnealuse protsendimäära järgmiseks.

2. Kava kohaseid toetusi väikestele ja väga 
väikestele põllumajandusettevõtetele 
peetakse esmatähtsaks ja liikmesriigid
vähendavad lineaarselt kooskõlas 
käesoleva jaotisega makstavaid summasid
II lisas sätestatud iga-aastase ülemmäära
järgmiseks.
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Or. fr

Muudatusettepanek 2275
João Ferreira, Inês Cristina Zuber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Juhul kui väikepõllumajandustootjate 
kava kohane toetuste kogusumma ületab 
10 % II lisas sätestatud iga-aastasest 
riiklikust ülemmäärast, vähendavad 
liikmesriigid lineaarselt kooskõlas 
käesoleva jaotisega makstavaid summasid 
kõnealuse protsendimäära järgmiseks.

2. Juhul kui väikepõllumajandustootjate 
kava kohane toetuste kogusumma ületab 
25 % II lisas sätestatud iga-aastasest 
riiklikust ülemmäärast, vähendavad 
liikmesriigid lineaarselt kooskõlas 
käesoleva jaotisega makstavaid summasid 
kõnealuse protsendimäära järgmiseks.

Or. pt

Muudatusettepanek 2276
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) esitatava teabe haldamise korra, 
samuti eeskirjad teatiste sisu, vormi, 
ajastuse, sageduse ja tähtaegade kohta;

Or. de

Muudatusettepanek 2277
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 3 – lõik 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) esitatava teabe haldamise korra, 
samuti eeskirjad teatiste sisu, vormi, 
ajastuse, sageduse ja tähtaegade kohta;

välja jäetud

Or. de

Selgitus

This is not a purely technical decision.

Muudatusettepanek 2278
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võtab rakendusaktidega vastu
eriolukorras vajalikud ja põhjendatud
meetmed konkreetsete probleemide 
lahendamiseks. Sellised meetmed võivad 
käesoleva määruse sätetest kõrvale 
kalduda, kuid üksnes sellises ulatuses ja 
sellise aja jooksul, mis on hädavajalik.
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
vastavalt artikli 56 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusele.

1. Komisjonile antakse õigus võtta artikli 
55 kohaselt vastu delegeeritud õigusakte, 
mis on vajalikud ja põhjendatud 
konkreetsete probleemide lahendamiseks
eriolukorras. Sellised delegeeritud 
õigusaktid võivad käesoleva määruse
teatavatest osadest kõrvale kalduda, kuid 
üksnes sellises ulatuses ja sellise aja 
jooksul, mis on hädavajalik.

Or. de

Selgitus

Käesoleval artiklil, mille eesmärk on lahendada konkreetseid probleeme, võib olla 
kaugeleulatuvaid poliitilisi tagajärgi, mistõttu on Euroopa Parlamendi osalemine äärmiselt 
oluline. 

Muudatusettepanek 2279
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Nõuetekohaselt põhjendatud tungiva 
kiireloomulisuse tõttu lõikes 1 osutatud 
meetmete puhul, võtab komisjon vastu 
viivitamata kohaldatavad rakendusaktid
vastavalt artikli 56 lõikes 3 osutatud 
menetlusele.

2. Nõuetekohaselt põhjendatud tungiva 
kiireloomulisuse tõttu lõikes 1 osutatud 
meetmete puhul on komisjonil õigus võtta
vastu viivitamata kohaldatavad
delegeeritud õigusaktid vastavalt artiklile 
55 a.

Or. de

Selgitus

Kiireloomulisus ei ole põhjus Lissaboni lepingu sätete kohaldamata jätmiseks.

Muudatusettepanek 2280
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Käesolevas määruses osutatud volituste 
delegeerimine komisjonile kehtib viis 
aastat alates käesoleva määruse jõustumise 
kuupäevast. Komisjon esitab delegeeritud 
volituste kohta aruande hiljemalt üheksa 
kuud enne viieaastase ajavahemiku lõppu. 
Volituste delegeerimise aega võib 
pikendada sama pikaks ajaks, kui 
Euroopa Parlament ja nõukogu kiidavad 
pikendamise 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 delegeerimist komisjonile aktiivselt heaks kiitma ja 
kahtluste korral ei peaks ta olema sunnitud oma seadusandlike õiguste tagasisaamiseks vaeva 
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nägema.

Muudatusettepanek 2281
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Käesolevas määruses osutatud volituste 
delegeerimine komisjonile kehtib viis 
aastat alates käesoleva määruse jõustumise 
kuupäevast. Komisjon esitab delegeeritud 
volituste kohta aruande hiljemalt üheksa 
kuud enne viieaastase ajavahemiku lõppu. 
Volituste delegeerimist pikendatakse 
vaikimisi samaks ajavahemikuks, välja 
arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või 
nõukogu esitab hiljemalt kolm kuud enne 
iga ajavahemiku lõppu pikendamise kohta 
vastuväiteid.

Or. de

Muudatusettepanek 2282
Luis Manuel Capoulas Santos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

_______________

*Käesoleva määruse jõustumise kuupäev.

Or. en
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Selgitus

Vastab Lissaboni lepinguga vastavusse viimise protsessi raames põllumajanduse ja maaelu 
arengu komisjoni poolt vastu võetud seisukohale (A7-0158/2011).

Muudatusettepanek 2283
Luis Manuel Capoulas Santos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Vastab Lissaboni lepinguga vastavusse viimise protsessi raames põllumajanduse ja maaelu 
arengu komisjoni poolt vastu võetud seisukohale (A7-0158/2011).

Muudatusettepanek 2284
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 55 a
Kiirmenetlus

1. Käesoleva artikli kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusaktid jõustuvad 
viivitamata ja neid kohaldatakse seni, 
kuni nende suhtes ei esitata lõike 2 
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kohaselt vastuväiteid. Delegeeritud 
õigusakti teatavakstegemisel Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule põhjendatakse 
kiirmenetluse kasutamist.
2. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
delegeeritud õigusakti kohta vastuväiteid 
esitada artikli 55 lõikes 5 osutatud 
menetluse kohaselt. Sellisel juhul 
tunnistab komisjon õigusakti kehtetuks 
kohe, kui talle on teatatud Euroopa 
Parlamendi või nõukogu otsusest esitada 
vastuväiteid.

Or. de

Selgitus

Kiireloomulisus ei ole põhjus Lissaboni lepingu sätete kohaldamata jätmiseks.

Muudatusettepanek 2285
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 58 a
1. märtsiks 2017 esitab komisjon Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande 
käesoleva määruse rakendamise kohta ja 
lisab vajaduse korral asjakohased 
seadusandlikud ettepanekud.

Or. it

Muudatusettepanek 2286
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
I a lisa (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

I a lisa
Karjamaana või harimiseks kasutataval 
maal teostatavate minimaalsete tegevuste 
loetelu ja artiklis 4 osutatud kriteeriumid, 
mida põllumajandustootjad peavad 
järgima.
I – Minimaalsed tegevused
(komisjon lisab loetelu lisasse)
II – Kriteeriumid põllumajandustootjatele
(komisjon lisab loetelu lisasse)

Or. es

Selgitus

Vastab artikli 4 lõike 2 a (uus) kohta esitatud muudatusettepanekule.

Muudatusettepanek 2287
Janusz Wojciechowski, James Nicholson, Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[Muudetakse olenevalt artikli 6 lõike 1 
vastuvõtmisest/tagasilükkamisest]

Or. en

Muudatusettepanek 2288
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa



AM\910272ET.doc 35/41 PE494.604v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[II lisas esitatud ressursside jagunemine 
liikmesriikide vahel tuleks üle vaadata 
objektiivsete kriteeriumide alusel vastavalt 
põhjendusele 21.]

Or. it

Muudatusettepanek 2289
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[II lisas näidatud summad tuleks arvutada 
vastavalt artikli 6 lõikele 1 a (uus)]

Or. en

Muudatusettepanek 2290
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ettepanek võtta vastu määrus
IV a lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

IV a lisa
Artiklis 32 osutatud ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-alade 
kaalutegurid
Topograafilised tunnused // Vastav 
väärtus ökoloogilise kasutuseesmärgiga 
maa-alana 
Natura 2000 alal asuvad püsirohumaad, 
nõmmemaad, looduslikud karjamaad, 
mägikarjamaad, suvekarjamaad // 1 ha 
rohumaad Natura 2000 alal = 2 ha 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala
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Vooluveekogude äärsed puhvervööndid, 
vooluveekogudest eemal olevad püsivalt 
rohuga kaetud puhvervööndid 
(puhvervööndi laius = 5 meetrit) // 1 ha 
maa-ala = 2 ha ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-ala
Püsivad kesad (v.a tootmisest kõrvaldatud 
maa) 10–20 meetri laiuste ribadena // 1 ha 
kesa = 1 ha ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-ala
Mesinduseks kasutatavad kesad // 1 ha 
maa-ala = 2 ha ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-ala
Kesad metsloomade jaoks (sh 
õistaimedega kesad) // 1 ha maa-ala = 1 
ha ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-
ala
Rohumaad, kus karjatamine on keelatud 
ja mis on tootmisest kõrvaldatud (5–10-
meetriste ribadena rohumaa, mida ei 
niideta ja kus ei karjatata ning mis 
sobivad kasvukohaks põõsastele ja 
okaspõõsastele) // 1 meetri pikkune ala = 
100 m2 ökoloogilise kasutuseesmärgiga 
maa-ala
Viljapuuaiad // 1 ha viljapuuaeda = 5 ha 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala
Rabad // 1 ha raba = 20 ha ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-ala
Hekid // 1 jooksev meeter = 100 m2

ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala
Puuderead // 1 jooksev meeter = 10 m2

ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala
Üksikud puud // 1 puu = 50 m2

ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala
Metsade, salude, puuderühmade servad // 
1 meeter serva = 100 m2 ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-ala
Põlluservad: loodusliku või istutatud 
taimekattega 1–5 meetri laiused 
maaribad, mis on palja silmaga 
kõrvalolevast haritud maatükist 
eristatavad ning mis asuvad kahe maatüki 
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vahel, maatüki ja tee või raja vahel või 
maatüki ja metsaserva vahel // 1 ha maa-
ala = 1 ha ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-ala
Kraavid, ojad, kuivenduskanalid, tammid, 
imbkaevud, kaljupaljandid // 1 jooksev 
meeter või 1 meeter ümbermõõtu = 10 m2

ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala
Tiigid, väiksed looduslikud veekogud // 1 
meeter ümbermõõtu = 100 m2 ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-ala
Madalad müürid, astangulised müürid, 
kivihunnikud, traditsioonilised väiksed 
maakohtades kasutatavad rajatised // 1 
meeter müüri või ümbermõõtu = 50 m2

ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala
Teatavat liiki kohalikul tasandil 
määratletud nõmmemaad, looduslikud 
karjamaad, mägikarjamaad ja 
suvekarjamaad; teatavat liiki kohalikul 
tasandil määratletud püsirohumaad (nt 
märg rohumaa, rannarohumaa jms) // 1 
ha rohumaad = 1 ha ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-ala
„Muud keskkonnad”, kõik maa-alad, 
mida ei ole vähemalt viis aastat töödeldud 
(väetiste ja taimekaitsevahenditega) ega 
hooldatud (nt varemed, karstilehtrid, 
varisevad nõlvad jms) // 1 jooksev meeter 
= 10 m2 ökoloogilise kasutuseesmärgiga 
maa-ala; 1 ha pindala = 1 ha ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-ala.

Or. fr

Muudatusettepanek 2291
Mairead McGuinness, Marian-Jean Marinescu, Astrid Lulling, Elisabeth Jeggle, Esther 
de Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
V a lisa (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

V a lisa
Artiklis 30 osutatud põllukultuuride 

loetelu
Suvinisu või meslini seeme või speltanisu
Talinisu või meslini seeme või speltanisu
Kõva nisu
Suvirukis
Talirukis
Suvioder
Talioder
Suvikaer
Talikaer
Mais
Riis
Terasorgo
Tatar või hirss või kanaari paelrohu 
seeme
Kassaava või maranta või saalep või
maapirn või maguskartul
Taliraps (canola)
Suviraps (canola)
Päevalill
Sojauba
Maapähklid
Linaseeme
Muud õliseemned või õlivili
Lutsern või esparsett või ristik või 
hiirehernes või mesikas või põld-
seahernes ning harilik nõiahammas
Herned või kikerhernes või oad või 
läätsed või muud kaunviljad
Kartul
Suhkrupeet
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Suhkruroog
Suhkrumais
Humalad
Lina
Kanep
Tubakas
Tomatid
Sibul või šalott või küüslauk või 
porrulauk või muud sibulköögiviljad
Kapsas või lillkapsas või nuikapsas või 
lehtkapsas või muu söödav kapsas 
perekonnast Brassica
Salat
Sigur
Porgand või naeris või söögipeet või aed-
piimjuur või juurseller või redis või muu 
söödav juurvili
Kurk või kornišon
Kaunviljad
Avokaado
Melon või papaia
Safran
Aedliivatee või basiilik või meliss või 
piparmünt või pune või rosmariin või 
salvei
Jaanikaunad
Puuvill
Itaalia raihein
Põllumajanduses kasutatav 
haljasväetistaimede segu

Or. en

Muudatusettepanek 2292
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, 
Hannu Takkula
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Ettepanek võtta vastu määrus
V a lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

V a lisa
Artiklis 30 osutatud põllukultuuride 
loetelu
Suvinisu või meslini seeme või speltanisu
Talinisu või meslini seeme või speltanisu
Kõva nisu
Suvirukis
Talirukis
Suvioder
Talioder
Suvikaer
Talikaer
Mais
Riis
Terasorgo
Tatar või hirss või kanaari paelrohu 
seeme
Kassaava või maranta või saalep või 
maapirn või maguskartul
Suviraps või -rüps
Taliraps või -rüps
Ajutine rohumaa
Päevalill
Sojauba
Maapähklid
Linaseeme
Muud õliseemned või õlivili
Lutsern või esparsett või ristik või 
hiirehernes või mesikas või põld-
seahernes ning harilik nõiahammas
Herned või kikerhernes või oad või 
läätsed või muud kaunviljad
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Kartul
Suhkrupeet
Suhkruroog
Suhkrumais
Humalad
Lina
Kanep
Tubakas
Tomatid
Sibul või šalott või küüslauk või 
porrulauk või muud sibulköögiviljad
Kapsas või lillkapsas või nuikapsas või 
lehtkapsas või muu söödav kapsas 
perekonnast Brassica
Salat
Sigur
Porgand või naeris või söögipeet või aed-
piimjuur või juurseller või redis või muu 
söödav juurvili
Kurk või kornišon
Kaunviljad
Avokaado
Melon või papaia
Safran
Aedliivatee või basiilik või meliss või 
piparmünt või pune või rosmariin või 
salvei
Jaanikaunad
Puuvill

Or. en


