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Muudatusettepanek 770
George Lyon, Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – Põhiküsimus „Muld ja süsinikuvarud” – GAEC 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mullas orgaanilise aine sisalduse taseme 
säilitamine, sealhulgas koristusjäätmete 
põletuskeeld

Mullas orgaanilise aine sisalduse taseme 
säilitamine asjakohaste võtetega, 
sealhulgas koristusjäätmete põletuskeeld

Or. en

Selgitus

Tegemist on täpsustustega, sest kehtivates standardites nõutakse „asjakohaseid võtteid”. 
GAECi puhul tuleks seepärast rõhku panna positiivsete võtete edendamisele.

Muudatusettepanek 771
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – Põhiküsimus „Elurikkus” – SMR 2 – viimane tulp

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 tuleks lisada kohustuslikesse majandamisnõuetesse. Neis käsitletakse 
looduses elavate lindude tahtlikku tapmist või püüdmist, munade ja pesade kahjustamist ja 
lindude häirimist. ÜPP toetuste kaudu karistamise oht on väga kasulik antistiimul ja seetõttu 
tuleks kõnealused artiklid kohustuslikesse majandamisnõuetesse lisada.

Muudatusettepanek 772
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
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II lisa – Põhiküsimus „Elurikkus” – SMR 3 – viimane tulp

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

Linnudirektiivi artiklid tuleks lisada kohustuslikesse majandamisnõuetesse. Neis käsitletakse 
nõuet, et liikmesriikide asutused hindaksid Natura 2000 alasid oluliselt mõjutada võivaid 
plaane ja projekte ning leevendaksid nende elluviimisel aladele tekitatavat kahju, samuti 
kaitsealuste looduslike taimede tahtlikku hävitamist. 

Muudatusettepanek 773
George Lyon, Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – Põhiküsimus „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
meetmed, mida saab võtta soovimatute 
taimede, näiteks invasiivsete võõrliikide
põllumajandusmaale tungimise 
tõkestamiseks.

Or. en

Selgitus

Tegemist on sõnastuse ja kehtiva olukorra täpsustamisega, võrreldes GAECiga seotud 
praeguste nõuetega.

Muudatusettepanek 774
Chris Davies, Corinne Lepage
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Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – Põhiküsimus „Maastik, hooldustööde minimaalne tase” – GAEC 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

GAEC 8 (a)
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

Põllumaa minimaalse hoolduse nõuded on tähtsad. Nendega tuleks püüda tagada, et 
poolloodusliku põllumajandusmaa harimisel ja maakasutuse intensiivistamisel ei läheks 
kaduma sellised konkreetsed ökoloogilised väärtused nagu maastik, elurikkus, süsiniku 
ladestamine ja mullakaitse ning et kogu põllumajandusmaal järgitaks vähemalt põhinõudeid, 
mille abil hoitakse ära maastiku ja elurikkuse vaesumine. 

Muudatusettepanek 775
Chris Davies, Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – Põhiküsimus „Maastik, hooldustööde minimaalne tase” – GAEC 8 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

GAEC 8 (b)
Kõigi poollooduslike elupaikade1

säilitamine põllumajandusmaal, 
sealhulgas poollooduslik rohumaa, 
metsad, võserikud ja märgalad. 
Põllumajandustootjad ei tohi harimata 
maal või poollooduslikel elupaikadel läbi 
viia uut kuivendamist, kündmist, 
väljajuurimist, tasandamist, uuesti 
külvamist või viljelemist ilma pädevalt 
asutuselt eelneva loa saamist. 
____________________
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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

Poollooduslike elupaikade minimaalse hoolduse nõuded on tähtsad. Nendega tuleks püüda 
tagada, et poolloodusliku põllumajandusmaa harimisel ja maakasutuse intensiivistamisel ei 
läheks kaduma sellised konkreetsed ökoloogilised väärtused nagu maastik, elurikkus, süsiniku 
ladestamine ja mullakaitse (nagu on sätestatud keskkonnamõju hindamise direktiivis) ning et 
kogu põllumajandusmaal järgitaks vähemalt põhinõudeid, mille abil hoitakse ära maastiku ja 
elurikkuse vaesumine. 

Muudatusettepanek 776
George Lyon, Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – Põhiküsimus „Loomade identifitseerimine ja registreerimine” – SMR 6 –
viimane tulp

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklid 3, 4 ja 5 Artiklid 4 ja 5

Or. en

Selgitus

Artiklis 3 on toodud identifitseerimis- ja jälgimissüsteemi elemendid ning need on suunatud 
liikmesriikidele, mitte tootjale. Seetõttu tuleks see vastavuse kontrolli kohaldamisalast välja 
jätta.

Muudatusettepanek 777
George Lyon, Liam Aylward, Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
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II lisa – Põhiküsimus „Loomade identifitseerimine ja registreerimine” – SMR 8 –
viimane tulp

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklid 3, 4 ja 5 Artiklid 4 ja 5

Or. en

Selgitus

Artiklis 3 on toodud identifitseerimis- ja jälgimissüsteemi elemendid ning need on suunatud 
liikmesriikidele, mitte tootjale. Seetõttu tuleks see vastavuse kontrolli kohaldamisalast välja 
jätta.

Muudatusettepanek 778
George Lyon, Liam Aylward, Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – Põhiküsimus „Loomade identifitseerimine ja registreerimine” – SMR 8 –
viimane tulp

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklid 3, 4 ja 5 Artiklid 3 ja 4 (välja arvatud lõige 6) ning 
artikkel 5

Or. en

Selgitus

On selge, et kadunud kõrvamärgid tuleb asendada. Kavandatava muudatusettepanekuga 
tunnistatakse, et põllumajandustootjad ei saa mõjutada kõrvamärkide kadumist. Seetõttu on 
ainult õiglane, et kohustus asendada viivitamata kadunud kõrvamärgid ei kuulu vastavuse 
kontrolli tingimuste hulka, mille mittetäitmine võib kaasa tuua karistuse.

Muudatusettepanek 779
George Lyon, Liam Aylward, Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – Põhiküsimus „Loomade identifitseerimine ja registreerimine” – SMR 8 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nõukogu määrus (EÜ) nr 21/2004, 17. Nõukogu määrus (EÜ) nr 21/2004, 17. 
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detsember 2003, millega kehtestatakse 
lammaste ja kitsede identifitseerimise ja 
registreerimise süsteem (ELT L 5, 
9.1.2004, lk 8) 

detsember 2003, millega kehtestatakse 
lammaste ja kitsede identifitseerimise ja 
registreerimise süsteem (ELT L 5, 
9.1.2004, lk 8)1

____________________

1 Komisjon koostab liikmesriikidele 
suunised vastavuse kontrolli eemärgil 
kohaldavate eeskirjade tõlgendamise 
kohta. Eelnimetatud suunistega tagatakse 
põllumajandusettevõtte tasandil piisav 
paindlikkus, et nõukogu määruse (EÜ) nr 
21/2004 rakendamisel oleks võimalik 
järgida proportsionaalsuse põhimõtet, 
peetakse kinni õigusaktide sätetest ja 
tagatakse loomade liikuvuse täielik 
jälgitavus.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek vastab raportööri muudatusettepanekule 4 põhjenduste kohta.


