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Muudatusettepanek 1
Luis Manuel Capoulas Santos
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 413, 430

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) „püsirohumaa” – maa, mida kasutatakse 
rohu või muude rohttaimede 
kasvatamiseks kas looduslikul viisil 
(isekülvi teel) või harimise teel (külvamise 
teel), ning mis ei ole põllumajandusliku 
majapidamise külvikorraga hõlmatud viis 
aastat või kauem; see võib hõlmata muid 
karjatamise seisukohalt sobilikke liike,
tingimusel et rohi või muud rohttaimed 
jäävad valdavaks;

h) „püsirohumaa ja püsikarjamaa” – maa, 
mida kasutatakse rohttaimede, põõsaste 
ja/või puude või mis tahes muude 
karjatamise seisukohalt sobilike liikide 
kasvatamiseks söödakultuurina kas 
looduslikul viisil (isekülvi teel) või 
harimise teel (külvamise teel), ning mis ei 
ole põllumajandusliku majapidamise 
külvikorraga hõlmatud ja mida ei künta 
seitse aastat või kauem; see võib hõlmata 
muid tähtsaid tunnuseid, mis on vajalikud 
maa iseloomustamiseks püsikarjamaana;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Luis Manuel Capoulas Santos
Kompromissmuudatusettepanek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) kehtestada kriteeriumid, et määrata 
lõike 1 punkti h kohaldamisel kindlaks 
rohu ja rohttaimede ülekaal.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 3
Luis Manuel Capoulas Santos
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Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 29, 32, 540, 649, 
660

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 Artikkel 9
Aktiivne põllumajandustootja Aktiivne põllumajandustootja

1. Otsetoetusi ei anta füüsilistele või 
juriidilistele isikutele ega füüsiliste või 
juriidiliste isikute rühmadele, kelle suhtes 
kehtib üks järgmistest olukordadest:

1. Objektiivsete ja mittediskrimineerivate 
kriteeriumide alusel koostavad 
liikmesriigid õigusliku raamistiku ja 
määratlevad mõisted, selleks et vajaduse 
korral tagada, et otsetoetusi makstakse 
ainult neile põllumajandustootjatele, kelle
põllumajandusmaad hoitakse põhiliselt 
karjatamiseks ja harimiseks sobilikus 
seisukorras ning tingimusel, et nad 
teostavad seal artikli 4 lõike 1 punkti c 
kohaselt liikmesriikide kehtestatavat 
minimaalset tegevust.

a) otsetoetuste iga-aastane summa on alla 
5 % kogutulust, mida nad on saanud 
mittepõllumajanduslikust tegevusest kõige 
viimasel eelarveaastal; või
b) nende põllumajandusmaad hoitakse 
põhiliselt karjatamiseks ja harimiseks 
sobilikus seisukorras ning seal ei toimu 
artikli 4 lõike 1 punkti c kohaselt 
liikmesriikide kehtestatavat minimaalset 
tegevust.

Selliseid üksusi, nagu 
transpordiettevõtjad, lennujaamad, 
kinnisvaraettevõtjad, spordiväljakuid 
haldavad ettevõtjad, puhkeküla või -
laagrit haldavad ettevõtjad ja 
kaevandusettevõtjad või muud 
mittepõllumajanduslikud ettevõtjad, keda 
liikmesriigid määratlevad objektiivsete ja 
mittediskrimineerivate kriteeriumide 
alusel, ei käsitleta a priori aktiivsete 
põllumajandustootjatena, samuti ei ole 
neil õigust mis tahes otsetoetustele. 
Liikmesriigid võivad otsustada, et 
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kõnealused üksused võivad taotleda 
toetuskõlblikkust, kui nad saavad esitada 
kontrollitavaid tõendeid selle kohta, et 
nende põllumajanduslik tegevus 
moodustab olulise osa nende üldisest 
majandustegevusest või et peamine 
tegevusala või äriühingu eesmärk seisneb 
põllumajanduslikus tegevuses.
Pärast komisjoni nõuetekohast teavitamist 
võib liikmesriik otsustada lisada muid 
üksuste liike teises lõigus loetletud 
üksustele või neid sealt kustutada, 
esitades seejuures kõnealust otsust 
põhjendavad objektiivsed ja 
mittediskrimineerivad põhjendused. 

2. Lõiget 1 ei kohaldata
põllumajandustootjate suhtes, kes said 
eelneval aastal otsetoetusi vähem kui 5 000 
eurot.

2. Liikmesriigid võivad otsustada mitte 
kohaldada käesolevat artiklit nende
põllumajandustootjate suhtes, kes said 
eelneval aastal otsetoetusi vähem kui 5 000 
eurot.

3. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, et 
kehtestada:

3. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, et 
kehtestada kriteeriumid, mille kohaselt 
käsitatakse põllumajandustootja põllumaad 
põhiliselt karjatamiseks ja harimiseks 
sobilikus seisukorras hoitava maana.

a) kriteeriumid, et määrata lõigete 1 ja 2 
kohaldamiseks kindlaks otsetoetuste 
summa, eelkõige toetusõiguste jaotamise 
esimesel aastal, kui toetusõiguste väärtus 
ei ole veel lõplikult kehtestatud ja seda ka 
uute põllumajandustootjate puhul;
b) erandid viimase eelarveaasta tulu 
arvessevõtmise kohta, kui vastavad 
näitajad ei ole kättesaadavad; ning
c) kriteeriumid, mille kohaselt käsitatakse 
põllumajandustootja põllumaad põhiliselt
karjatamiseks ja harimiseks sobilikus 
seisukorras hoitava maana.

Or. en

(Le point (b) du paragraphe 1 du COM est repris dans le paragraphe 1 de l'AM, et le point 
(c) du 3 du COM est placé en fin de 3 de l'AM .)
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Muudatusettepanek 4
Luis Manuel Capoulas Santos
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 43, 865, 866

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 14 Artikkel 14

Sammastevaheline paindlikkus Sammastevaheline paindlikkus
1. Enne 1. augustit 2013 võivad 
liikmesriigid otsustada kasutada EAFRDst 
rahastatavate maaelu arengu programmide 
raames võetavate meetmete jaoks, mis on 
täpsustatud määruses (EL) nr […] [maaelu 
arengu määrus], lisatoetust kuni 10 % oma 
iga-aastasest riiklikust ülemmäärast, mis on 
sätestatud käesoleva määruse II lisas 
kalendriaastateks 2014–2019. Selle 
tulemusel ei saa vastavat summat kasutada 
enam otsetoetuste andmiseks.

1. Enne 1. augustit 2013 võivad 
liikmesriigid otsustada kasutada EAFRDst 
rahastatavate maaelu arengu programmide 
raames võetavate meetmete jaoks, mis on 
täpsustatud määruses (EL) nr […] [maaelu 
arengu määrus], lisatoetust kuni 15 % oma 
iga-aastasest riiklikust ülemmäärast, mis on 
sätestatud käesoleva määruse II lisas 
kalendriaastateks 2014–2019. Selle 
tulemusel ei saa vastavat summat kasutada 
enam otsetoetuste andmiseks.

Esimeses lõigus osutatud otsusest 
teavitatakse komisjoni kõnealuses lõigus 
osutatud kuupäevaks.

Teise lõigu kohaselt teatatav 
protsendimäär jääb esimeses lõigus 
osutatud aastate jooksul samaks.

1 a. Liikmesriigid võivad lisada artikli 33 
kohaldamisest tulenevad eraldamata 
vahendid esimeses lõikes osutatud maaelu 
arengu meetmete jaoks tehtavatele 
ülekannetele liidu toetusena 
põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimameetmetele EAFRDst rahastatavate 
maaelu arengu programmide raames, mis 
on täpsustatud määruses (EL) nr […] 
[maaelu arengu määrus].

2. Enne 1. augustit 2013 võivad Bulgaaria, 
Eesti, Hispaania, Leedu, Läti, Poola, 
Portugal, Rootsi, Rumeenia, Slovakkia, 
Soome ja Ühendkuningriik otsustada 
kasutada käesoleva määruse kohasteks 
otsetoetusteks kuni 5 % summast, mis on 
toetusena eraldatud EAFRDst aastatel 

2. Enne 1. augustit 2013 võivad Bulgaaria, 
Eesti, Hispaania, Leedu, Läti, Poola, 
Portugal, Rootsi, Rumeenia, Slovakkia, 
Soome ja Ühendkuningriik otsustada 
kasutada käesoleva määruse kohasteks 
otsetoetusteks kuni 10 % summast, mis on 
toetusena eraldatud EAFRDst aastatel 
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2015–2020 rahastatavate maaelu arengu 
programmide raames võetavatele 
meetmetele, mis on täpsustatud määruses 
(EL) nr […] [maaelu arengu määrus] Selle
tulemusel ei saa vastavat summat enam 
kasutada maaelu arengu programmi 
kohaste toetusmeetmete puhul.

2015–2020 rahastatavate maaelu arengu 
programmide raames võetavatele 
meetmetele, mis on täpsustatud määruses 
(EL) nr […] [maaelu arengu määrus]. Selle
tulemusel ei saa vastavat summat enam 
kasutada maaelu arengu programmi 
kohaste toetusmeetmete puhul.

Esimeses lõigus osutatud otsusest 
teavitatakse komisjoni kõnealuses lõigus 
osutatud kuupäevaks.

Esimeses lõigus osutatud otsusest 
teavitatakse komisjoni kõnealuses lõigus 
osutatud kuupäevaks.

Teise lõigu kohaselt teatatav 
protsendimäär jääb lõikes 1 osutatud 
aastate jooksul samaks.

2 a. Piirkondliku rakendamise korral 
võidakse igale piirkonnale kohaldada 
erinevat protsendimäära.

2 b. Liikmesriigid võivad 1. augustiks 
2015 või 1. augustiks 2017 otsustada 
vaadata oma käesolevas artiklis viidatud 
otsused läbi jõustumisega alates 
järgmisest aastast.

Or. en

Muudatusettepanek 5
Luis Manuel Capoulas Santos
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 18 Artikkel 18

Toetusõigused Toetusõigused
1. Põllumajandustootjatele antakse 
põhitoetuskava alusel toetust juhul, kui nad 
saavad käesoleva määruse kohaselt 
toetusõigused, mis on antud kas esialgsel 
jaotamisel kooskõlas artikliga 21, riiklikust 
reservist kooskõlas artikliga 23 või 

1. Põllumajandustootjatele antakse 
põhitoetuskava alusel toetust juhul, kui nad 
saavad käesoleva määruse kohaselt 
toetusõigused, mis on antud kas esialgsel 
jaotamisel kooskõlas artikliga 21, riiklikust 
reservist kooskõlas artikliga 23 või 
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üleandmise tulemusel kooskõlas artikliga 
27.

üleandmise tulemusel kooskõlas artikliga 
27.

2. Määruse (EÜ) nr 1782/2003 ja määruse 
(EÜ) nr 73/2009 kohaselt ühtse 
otsemaksete kava alusel saadud 
toetusõigused aeguvad 31. detsembril 
2013.

2. Erandina esimesest lõikest võivad 
liikmesriigid, kes 31. detsembril 2013 
kasutavad

– määruse (EÜ) nr 1782/2003 artiklis 59 
sätestatud piirkondlikul mudelil põhinevat 
ühtset otsemaksete kava, 1. augustiks 2013 
otsustada säilitada toetusõigused, mis on 
eraldatud vastavalt määrusele (EÜ) nr 
1782/2003 ja/või määrusele (EÜ) nr 
73/2009,
– ühtset pindalatoetuse kava, otsustada 1. 
augustiks 2013 säilitada oma olemasoleva 
kava üleminekusüsteemina kuni 31. 
detsembrini 2020.

Or. en

(Le début du paragraphe 2 du COM se retrouve dans le 1er alinéa du 2 de l'AM.)

Muudatusettepanek 6
Luis Manuel Capoulas Santos
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 19 Artikkel 19

Põhitoetuskava ülemmäär Põhitoetuskava ülemmäär
1. Komisjon kehtestab rakendusaktidega
põhitoetuskava iga-aastased riiklikud 
ülemmäärad, lahutades II lisas kehtestatud 
iga-aastastest riiklikest ülemmääradest 
artiklite 33, 35, 37 ja 39 kohaselt 
sätestatavad iga-aastased summad. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
vastavalt artikli 56 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusele.

1. Komisjon võtab vastu rakendusaktid, 
millega kehtestatakse iga liikmesriigi 
jaoks põhitoetuskava iga-aastased riiklikud 
ülemmäärad, lahutades II lisas kehtestatud 
iga-aastastest riiklikest ülemmääradest 
artiklite 33, 35, 37 ja 39 kohaselt 
sätestatavad iga-aastased summad. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
vastavalt artikli 56 lõikes 2 osutatud 
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kontrollimenetlusele.
2. Iga liikmesriigi puhul on igal aastal 
kõigi jaotatud toetusõiguste ja riikliku 
reservi koguväärtus võrdne vastava riikliku 
ülemmääraga, mille komisjon on 
kehtestanud kooskõlas lõikega 1.

2. Iga liikmesriigi puhul on igal aastal 
kõigi jaotatud toetusõiguste ja riikliku 
reservi koguväärtus võrdne vastava riikliku 
ülemmääraga, mille komisjon on 
kehtestanud kooskõlas lõikega 1.

3. Juhul kui komisjoni poolt lõike 1 
kohaselt kehtestatud ülemmäära 
muudetakse võrreldes eelneva aastaga, 
vähendab või suurendab liikmesriik 
lineaarselt kõigi toetusõiguste väärtust, et 
tagada vastavus lõikega 2.

3. Juhul kui komisjoni poolt lõike 1 
kohaselt kehtestatud ülemmäära 
muudetakse võrreldes eelneva aastaga, 
vähendab või suurendab liikmesriik 
lineaarselt kõigi toetusõiguste väärtust, et 
tagada vastavus lõikega 2.

Esimest lõiku ei kohaldata, kui kõnealune 
muudatus tuleneb artikli 17b lõike 2 
kohaldamisest.

Esimest lõiku ei kohaldata, kui kõnealune 
muudatus tuleneb artikli 17b lõike 2 
kohaldamisest.

Or. en

Muudatusettepanek 7
Luis Manuel Capoulas Santos
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 20 Artikkel 20
Riiklike ülemmäärade piirkondlik 

jaotamine
Riiklike ülemmäärade piirkondlik 

jaotamine
1. Liikmesriigid võivad enne 1. augustit 
2013 otsustada kohaldada põhitoetuskava 
piirkondlikul tasandil. Sel juhul 
määratlevad liikmesriigid piirkonnad 
objektiivsete ja mittediskrimineerivate 
kriteeriumide kohaselt, nagu nende 
agronoomilised ja majanduslikud
tunnusjooned ning piirkondlik 
põllumajanduspotentsiaal või nende 
institutsiooniline või haldusstruktuur.

1. Liikmesriigid võivad enne 1. augustit 
2013 otsustada kohaldada põhitoetuskava 
piirkondlikul tasandil. Sel juhul 
määratlevad liikmesriigid piirkonnad 
objektiivsete ja mittediskrimineerivate 
kriteeriumide kohaselt, nagu nende 
agronoomilised ja sotsiaalmajanduslikud
tunnusjooned ning piirkondlik 
põllumajanduspotentsiaal või nende 
institutsiooniline või haldusstruktuur.

2. Liikmesriigid jaotavad artikli 19 lõikes 1 
osutatud riiklikud ülemmäärad piirkondade 
vahel objektiivsete ja 

2. Liikmesriigid jaotavad artikli 19 lõikes 1 
osutatud riiklikud ülemmäärad piirkondade 
vahel objektiivsete ja 
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mittediskrimineerivate kriteeriumide 
kohaselt.

mittediskrimineerivate kriteeriumide 
kohaselt.

3. Liikmesriigid võivad otsustada, et neid 
piirkondlikke ülemmäärasid muudetakse 
järk-järgult igal aastal vastavalt varem 
kindlaksmääratud aastasele etapile ning 
selliste objektiivsete ja 
mittediskrimineerivate kriteeriumide 
kohaselt nagu põllumajanduspotentsiaal ja 
keskkonnakriteeriumid.

3. Liikmesriigid võivad otsustada, et neid 
piirkondlikke ülemmäärasid muudetakse 
järk-järgult igal aastal vastavalt varem 
kindlaksmääratud aastasele etapile ning 
selliste objektiivsete ja 
mittediskrimineerivate kriteeriumide 
kohaselt nagu põllumajanduspotentsiaal ja 
keskkonnakriteeriumid.

4. Liikmesriigid vähendavad lineaarselt või 
suurendavad toetusõiguste väärtust igas 
oma piirkonnas määral, mis on vajalik 
lõike 2 või 3 kohaselt kindlaksmääratud 
kohaldatavate piirkondlike ülemmäärade 
järgimiseks.

4. Liikmesriigid vähendavad lineaarselt või 
suurendavad toetusõiguste väärtust igas 
oma piirkonnas määral, mis on vajalik 
lõike 2 või 3 kohaselt kindlaksmääratud 
kohaldatavate piirkondlike ülemmäärade 
järgimiseks.

5. Liikmesriigid teavitavad komisjoni 1. 
augustiks 2013 lõikes 1 osutatud otsusest 
ning lõigete 2 ja 3 kohaldamiseks võetud 
meetmetest.

5. Liikmesriigid teavitavad komisjoni 1. 
augustiks 2013 lõikes 1 osutatud otsusest 
ning lõigete 2 ja 3 kohaldamiseks võetud 
meetmetest.

Or. en

Muudatusettepanek 8
Luis Manuel Capoulas Santos
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 49, 948, 962, 
1004

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 21 Artikkel 21
Toetusõiguste esialgne jaotamine Toetusõiguste esialgne jaotamine

1. Lõike 2 kohaselt jaotatakse 
toetusõigused põllumajandustootjatele, kui 
nad esitavad 15. maiks 2014 taotluse 
põhitoetuskava alusel jaotatavate 
toetusõiguste saamiseks, välja arvatud 
vääramatu jõu ja erandlike asjaolude 
korral.

1. Käesoleva artikli lõike 2 kohaselt ja 
ilma, et see piiraks artikli 18 lõike 2 
kohaldamist, jaotatakse toetusõigused 
põllumajandustootjatele, kui nad esitavad 
15. maiks 2014 taotluse põhitoetuskava 
alusel jaotatavate toetusõiguste saamiseks, 
välja arvatud vääramatu jõu ja erandlike 
asjaolude korral.
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2. Põllumajandustootjad, kes on 2011. 
aastal või Horvaatia puhul 2013. aastal 
aktiveerinud vähemalt ühe toetusõiguse 
ühtse otsemaksete kava raames või 
taotlenud ühtse pindalatoetuse kava kohast 
toetust – mõlemaid kooskõlas määrusega 
(EÜ) nr 73/2009 – saavad toetusõigused 
põhitoetuskava esimesel kohaldamisaastal, 
tingimusel et neil on artikli 9 kohaselt 
õigus saada otsetoetusi.

2. Põllumajandustootjad, kes:

– liikmesriikide valikul on kas 2009., 
2010. või 2011. aastal või Horvaatia puhul 
2013. aastal aktiveerinud vähemalt ühe 
toetusõiguse ühtse otsemaksete kava 
raames või taotlenud ühtse pindalatoetuse 
kava kohast toetust – mõlemaid kooskõlas 
määrusega (EÜ) nr 73/2009 – saavad 
toetusõigused põhitoetuskava esimesel 
kohaldamisaastal, tingimusel et neil on 
artikli 2009 kohaselt õigus saada 
otsetoetusi või
– kes 2012. aastal said toetusõigusi 

vastavalt määruse (EÜ) nr 73/2009 
artiklitele 41 ja 63 või
– kes esitasid tõendid aktiivse 
põllumajandustootmise kohta ja kes 2011. 
aastal tegelesid põllumajandustoodete 
tootmise või kasvatamisega, sealhulgas 
saagikoristus, lüpsikarja pidamine, 
põllumajandusloomade aretamine ja 
pidamine – saavad toetusõigused 
põhitoetuskava esimesel kohaldamisaastal, 
tingimusel et neil on artikli 9 kohaselt 
õigus saada otsetoetusi.

Erandina esimesest lõigust saavad 
põllumajandustootjad toetusõigused 
põhitoetuskava esimesel kohaldamisaastal, 
tingimusel et neil on artikli 9 kohaselt 
õigus saada otsetoetusi ning et 2011. aastal:

Erandina esimesest lõigust saavad 
põllumajandustootjad toetusõigused 
põhitoetuskava esimesel kohaldamisaastal, 
tingimusel et neil on artikli 9 kohaselt 
õigus saada otsetoetusi ning et 2011. aastal:

a) nad ei aktiveerinud ühtse otsemaksete 
kava alusel mitte ühtegi toetusõigust, kuid 
kasvatasid üksnes puu- ja köögivilja ja/või 
harisid üksnes viinamarjaistandusi;

a) nad ei aktiveerinud ühtse otsemaksete 
kava alusel mitte ühtegi toetusõigust, kuid 
kasvatasid üksnes puu- ja köögivilja, 
seemne- või söögikartulit ja 
dekoratiivkultuure ja/või harisid üksnes 
viinamarjaistandusi;
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b) nad ei taotlenud ühtse pindalatoetuse 
kava kohast toetust ning neile kuulus 
üksnes põllumajandusmaa, mis ei olnud 30. 
juunil 2003 heas põllumajandusseisundis, 
nagu on ette nähtud määruse (EÜ) nr 
73/2009 artikli 124 lõikega 1.

b) nad ei taotlenud ühtse pindalatoetuse 
kava kohast toetust ning neile kuulus 
üksnes põllumajandusmaa, mis ei olnud 30. 
juunil 2003 heas põllumajandusseisundis, 
nagu on ette nähtud määruse (EÜ) nr 
73/2009 artikli 124 lõikega 1.

Välja arvatud vääramatu jõu või erandlike 
asjaolude korral, võrdub 
põllumajandustootjale jaotatud 
toetusõiguste arv toetuskõlblike hektarite 
arvuga artikli 25 lõike 2 tähenduses, mille 
ta deklareerib 2014. aastaks vastavalt 
artikli 26 lõikele 1.

Välja arvatud vääramatu jõu või erandlike 
asjaolude korral, võrdub 
põllumajandustootjale jaotatud 
toetusõiguste arv toetuskõlblike hektarite 
arvuga artikli 25 lõike 2 tähenduses, mille 
ta deklareerib 2014. aastaks vastavalt 
artikli 26 lõikele 1.

3. Kui põllumajanduslik majapidamine või 
selle osa müüakse või renditakse, võivad 
lõikele 2 vastavad füüsilised või 
juriidilised isikud enne 15. maid 2014 
sõlmitud lepingu alusel anda lõikes 1 
osutatud toetusõiguste saamise õiguse üle 
üksnes ühele põllumajandustootjale, 
tingimusel et viimane vastab artiklis 9 
sätestatud tingimustele.

3. Kui põllumajanduslik majapidamine või 
selle osa müüakse, ühendatakse, 
jaotatakse või renditakse, võivad lõikele 2 
vastavad põllumajandustootjad enne 15. 
maid 2014 sõlmitud lepingu alusel anda 
lõikes 1 osutatud toetusõiguste saamise 
õiguse üle põllumajandustootjatele, kes 
saavad endale selle põllumajandusliku 
majapidamise või osa sellest, tingimusel et
nad vastavad artiklis 9 sätestatud 
tingimustele.

4. Komisjon võtab rakendusaktidega vastu 
eeskirjad toetusõiguste jaotamise aastal 
jaotatavate toetusõiguste saamiseks 
esitatud taotluste kohta, kui kõnealuseid 
toetusõigusi ei saa veel lõplikult kehtestada 
ning sellist jaotamist mõjutavad erandlikud 
asjaolud. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu vastavalt artikli 56 lõikes 2 
osutatud kontrollimenetlusele.

4. Komisjon võtab rakendusaktidega vastu 
eeskirjad toetusõiguste jaotamise aastal 
jaotatavate toetusõiguste saamiseks 
esitatud taotluste kohta, kui kõnealuseid 
toetusõigusi ei saa veel lõplikult kehtestada 
ning sellist jaotamist mõjutavad erandlikud 
asjaolud. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu vastavalt artikli 56 lõikes 2 
osutatud kontrollimenetlusele.

Or. en

(Le premier paragraphe du paragraphe 2 du COM a été divisé dans l'amendement. Après la 
date 2011 jusqu'au Règlement (EC) n°73/2009, le texte se trouve dans le premier alinéa 

nouveau et la suite après le 2eme alinéa nouveau de l'amendement.)

Muudatusettepanek 9
Luis Manuel Capoulas Santos
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 55, 56, 1047
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 22 Artikkel 22
Toetusõiguste väärtus ja selle 

ühtlustamine
Toetusõiguste väärtus ja selle 

ühtlustamine
1. Toetusõiguste ühikuväärtuse 
arvutamiseks igal asjaomasel aastal 
jagatakse artiklite 19 või 20 kohaselt 
kehtestatud riiklik või piirkondlik 
ülemmäär, mille suhtes on kohaldatud 
artikli 23 lõikega 1 ettenähtud lineaarset 
vähendamist, artikli 21 lõike 2 kohaselt 
2014. aastaks riiklikul või piirkondlikul 
tasandil jaotatud toetusõiguste arvuga.

1. Toetusõiguste ühikuväärtuse 
arvutamiseks igal asjaomasel aastal
jagatakse artiklite 19 või 20 kohaselt 
kehtestatud riiklik või piirkondlik 
ülemmäär, mille suhtes on kohaldatud 
artikli 23 lõikega 1 ettenähtud lineaarset 
vähendamist, artikli 21 lõike 2 kohaselt 
2014. aastaks riiklikul või piirkondlikul 
tasandil jaotatud toetusõiguste arvuga.

2. Liikmesriigid, kes kohaldasid määrusega 
(EÜ) nr 73/2009 ettenähtud ühtset 
otsemaksete kava, võivad piirata lõikega 1 
ettenähtud toetusõiguste ühikuväärtuse 
arvutamist summaga, mis vastab mitte 
vähem kui 40 %-le artiklite 19 või 20 
kohaselt kehtestatud riiklikust või 
piirkondlikust ülemmäärast, mille suhtes 
on kohaldatud artikli 23 lõikega 1 
ettenähtud lineaarset vähendamist.

2. Liikmesriigid, kes kohaldasid määrusega 
(EÜ) nr 73/2009 ettenähtud ühtset 
otsemaksete kava, võivad piirata lõikega 1 
ettenähtud toetusõiguste ühikuväärtuse 
arvutamist summaga, mis vastab mitte 
vähem kui 10 %-le artiklite 19 või 20 
kohaselt kehtestatud riiklikust või 
piirkondlikust ülemmäärast, mille suhtes 
on kohaldatud artikli 23 lõikega 1 
ettenähtud lineaarset vähendamist.

3. Lõikega 2 ettenähtud võimalust 
rakendavad liikmesriigid kasutavad 
kõnealuse lõike kohaldamisest järelejäänud 
ülemmäära osa selleks, et suurendada 
toetusõiguste väärtust juhul, kui 
põhitoetuskava alusel 
põllumajandustootjatele jaotatud
toetusõiguste koguväärtus, mis on 
arvutatud lõike 2 kohaselt, on väiksem kui 
selliste toetusõiguste, sealhulgas 
eritoetusõiguste koguväärtus, mida ta omas 
määrusega (EÜ) nr 73/2009 kehtestatud 
ühtse otsemaksete kava alusel 31. 
detsembril 2013. Selleks suurendatakse 
asjaomase põllumajandustootja 
toetusõiguse igat riiklikku või 
piirkondlikku ühikuväärtust osa võrra, mis 
vastab erinevusele lõike 2 kohaselt 
arvutatud ja põhitoetuskava alusel 

3. Lõikega 2 ettenähtud võimalust 
rakendavad liikmesriigid kasutavad 
kõnealuse lõike kohaldamisest järelejäänud 
ülemmäära osa selleks, et suurendada 
toetusõiguste väärtust juhul, kui 
põhitoetuskava alusel 
põllumajandustootjatele jaotatud 
toetusõiguste koguväärtus, mis on 
arvutatud lõike 2 kohaselt, on väiksem kui 
selliste toetusõiguste, sealhulgas 
eritoetusõiguste koguväärtus, mida ta omas 
määrusega (EÜ) nr 73/2009 kehtestatud 
ühtse otsemaksete kava alusel 31. 
detsembril 2013. Selleks suurendatakse 
asjaomase põllumajandustootja 
toetusõiguse igat riiklikku või 
piirkondlikku ühikuväärtust osa võrra, mis 
vastab erinevusele lõike 2 kohaselt 
arvutatud ja põhitoetuskava alusel 
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jaotatavate toetusõiguste koguväärtuse ja 
selliste toetusõiguste, sealhulgas 
eritoetusõiguste koguväärtuse vahel, mida 
ta omas määrusega (EÜ) nr 73/2009 
kehtestatud ühtse otsemaksete kava alusel 
31. detsembril 2013.

jaotatavate toetusõiguste koguväärtuse ja 
selliste toetusõiguste, sealhulgas 
eritoetusõiguste koguväärtuse vahel, mida 
ta omas määrusega (EÜ) nr 73/2009 
kehtestatud ühtse otsemaksete kava alusel 
31. detsembril 2013.

Suurendamise arvutamiseks võib 
liikmesriik võtta arvesse ka määruse (EÜ) 
nr 73/2009 artikli 52, artikli 53 lõike 1 ja 
artikli 68 lõike 1 punkti b kohaselt 2013. 
kalendriaastal antud toetust, tingimusel et 
liikmesriik ei kavatse kohaldada käesoleva 
määruse IV jaotises sätestatud 
vabatahtlikku tootmiskohustusega seotud 
toetust asjaomaste sektorite suhtes.

Suurendamise arvutamiseks võib 
liikmesriik võtta arvesse ka määruse (EÜ) 
nr 73/2009 artikli 52, artikli 53 lõike 1 ja 
artikli 68 lõike 1 punkti b kohaselt 2013. 
kalendriaastal antud toetust, tingimusel et 
liikmesriik ei kavatse kohaldada käesoleva 
määruse IV jaotises sätestatud 
vabatahtlikku tootmiskohustusega seotud 
toetust asjaomaste sektorite suhtes.

Esimese lõigu kohaldamisel käsitatakse 31. 
detsembril 2013 toetusõigusi omava 
põllumajandustootjana 
põllumajandustootjat, kellele on 
kõnealuseks kuupäevaks jaotatud või 
jäädavalt üle antud toetusõigused. 

Esimese lõigu kohaldamisel käsitatakse 31. 
detsembril 2013 toetusõigusi omava 
põllumajandustootjana 
põllumajandustootjat, kellele on 
kõnealuseks kuupäevaks jaotatud või 
jäädavalt üle antud toetusõigused. 

4. Lõike 3 kohaldamisel võib liikmesriik 
objektiivsete kriteeriumide alusel näha ette, 
et juhul kui põllumajandusmaa rendileping 
müüakse, kingitakse või see lõppeb 
täielikult või osaliselt pärast määruse (EÜ) 
nr 73/2009 artikli 35 kohaselt määratud 
kuupäeva ja enne käesoleva määruse artikli 
26 kohaselt määratud kuupäeva, kantakse 
asjaomasele põllumajandustootjale 
jaotatava toetusõiguste väärtuse 
suurenemine või osa sellest tagasi riiklikku 
reservi, kui toetusõiguste suurenemisega 
kaasneks asjaomasele 
põllumajandustootjale ootamatu tulu.

4. Lõike 3 kohaldamisel võib liikmesriik 
objektiivsete kriteeriumide alusel näha ette, 
et juhul kui põllumajandusmaa rendileping 
müüakse, kingitakse või see lõppeb 
täielikult või osaliselt pärast määruse (EÜ) 
nr 73/2009 artikli 35 kohaselt määratud 
kuupäeva ja enne käesoleva määruse artikli 
26 kohaselt määratud kuupäeva, kantakse 
asjaomasele põllumajandustootjale 
jaotatava toetusõiguste väärtuse 
suurenemine või osa sellest tagasi riiklikku 
reservi, kui toetusõiguste suurenemisega 
kaasneks asjaomasele 
põllumajandustootjale ootamatu tulu.

Kõnealused objektiivsed kriteeriumid 
kehtestatakse sellisel viisil, et oleks tagatud 
põllumajandustootjate võrdne kohtlemine 
ning turu- ja konkurentsimoonutuste 
vältimine ning need hõlmavad vähemalt 
järgmist:

Kõnealused objektiivsed kriteeriumid 
kehtestatakse sellisel viisil, et oleks tagatud 
põllumajandustootjate võrdne kohtlemine 
ning turu- ja konkurentsimoonutuste 
vältimine ning need hõlmavad vähemalt 
järgmist:

a) rendilepingu miinimumkestus; a) rendilepingu miinimumkestus;

b) saadud toetuste osa, mis kantakse tagasi 
riiklikku reservi.

b) saadud toetuste osa, mis kantakse tagasi 
riiklikku reservi.

5. Hiljemalt alates 2019. taotlusaastast on 5. Hiljemalt alates 2019. taotlusaastast
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kõigi toetusõiguste ühikuväärtus
liikmesriigis või artikli 20 kohaldamisel 
piirkonnas ühesugune.

omavad kõik toetusõigused liikmesriigis 
või artikli 20 kohaldamisel piirkonnas

a) ühesugust ühikuväärtust;
a a) võivad erineda keskmisest 
ühikuväärtusest mitte rohkem kui 20 %.

Lõigete 2, 3 ja 5 kohaldamisel võivad 
liikmesriigid võtta meetmeid selle 
tagamiseks, et kui toetusõigusi 
põllumajandusettevõtte tasandil 
vähendatakse, ei jääks 2019. aastal 
aktiveeritud toetusõiguste tase 2014. aasta 
tasemele alla rohkem kui 30 %.

6. Lõigete 2 ja 3 kohaldamisel liiguvad 
liikmesriigid, järgides liidu õiguse 
üldpõhimõtteid, riiklikul või piirkondlikul 
tasandil toetusõiguste väärtuse 
ühtlustamise suunas. Selleks määravad 
liikmesriigid 1. augustiks 2013 kindlaks 
võetavad sammud. Nende kohaselt 
muudetakse toetusõigusi järk-järgult igal 
aastal vastavalt objektiivsetele ja 
mittediskrimineerivatele kriteeriumidele.

6. Lõigete 2 ja 3 kohaldamisel liiguvad 
liikmesriigid, järgides liidu õiguse 
üldpõhimõtteid, riiklikul või piirkondlikul 
tasandil toetusõiguste väärtuse 
ühtlustamise suunas. Selleks määravad 
liikmesriigid 1. augustiks 2013 kindlaks 
võetavad sammud. Nende kohaselt 
muudetakse toetusõigusi järk-järgult igal 
aastal vastavalt objektiivsetele ja 
mittediskrimineerivatele kriteeriumidele.

Esimeses lõigus osutatud sammudest 
teavitatakse komisjoni kõnealuses lõigus 
osutatud kuupäevaks.

Esimeses lõigus osutatud sammudest 
teavitatakse komisjoni kõnealuses lõigus 
osutatud kuupäevaks.

Or. en

(La fin de la phrase du paragraphe 5 du COM est devenu (a) dans le paragraphe 5 de 
l'amendement.)

Muudatusettepanek 10
Luis Manuel Capoulas Santos
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 1131

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 22 a
Riigisisene ühtlustamine

1. Erandina artiklist 22 võivad 



PE500.765v01-00 16/52 AM\920885ET.doc

ET

liikmesriigid lähendada oma riikliku või 
piirkondliku tasandi toetusõiguste 
ühikuväärtust osaliselt taotlusaasta 2021 
ühtsetele riiklikele või piirkondlikele 
väärtustele, kuid mitte nendega 
võrdsustada. Selle võimaluse kasutamise 
korral võivad liikmesriigid kasutada välise 
ühtlustamise valemit. Kõnealust 
ühtlustamist rahastatakse nende 2013. 
aasta toetusõiguste väärtuste 
vähendamisega, mis ületavad 
liikmesriikide poolt määratud künnist või 
riigi keskmist.
2. Lõikes 1 nimetatud võimaluse 
kasutamise korral võivad liikmesriigid 
otsustada, et III jaotise 2. peatükis 
osutatud kliimat ja keskkonda säästvate 
põllumajandustavadega seotud toetust, 
mis vastavalt artikli 33 lõikele 1 
moodustab 30 % riiklikust ülemmäärast, 
makstakse põllumajandustootjatele 
protsendimäärana nende põhitoetusest. 
3. Lõike 1 kohaldamisel määravad 
liikmesriigid võetavad meetmed kindlaks 
1. augustiks 2013, kooskõlas liidu õiguse 
üldpõhimõtetega. Kõnealused meetmed 
peavad hõlmama toetusõiguste 
järkjärgulist muutmist vastavalt 
objektiivsetele ja mittediskrimineerivatele 
kriteeriumidele. Esimeses lõigus osutatud 
meetmetest teatatakse komisjonile 1. 
augustiks 2013.

Or. en

Muudatusettepanek 11
Luis Manuel Capoulas Santos
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 57, 58, 59, 1160, 
1196
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 23 Artikkel 23
Riikliku reservi kehtestamine ja 

kasutamine
Riikliku reservi kehtestamine ja 

kasutamine
1. Iga liikmesriik kehtestab riikliku reservi. 
Riikliku reservi moodustamiseks 
kohaldavad liikmesriigid põhitoetuskava 
esimesel kohaldamisaastal põhitoetuskava 
kohase riikliku ülemmäära suhtes 
lineaarset vähendusprotsenti. See 
vähendusprotsent ei ole suurem kui 3, välja 
arvatud juhul, kui on vaja hõlmata aastaks 
2014 lõikes 4 sätestatud jaotamise 
vajadused.

1. Iga liikmesriik kehtestab riikliku reservi. 
Riikliku reservi moodustamiseks 
kohaldavad liikmesriigid põhitoetuskava 
esimesel kohaldamisaastal põhitoetuskava 
kohase riikliku ülemmäära suhtes 
lineaarset vähendusprotsenti. Aastaks 2014 
ei ole see vähendusprotsent suurem kui 3, 
välja arvatud juhul, kui on vaja hõlmata 
lõikes 4 sätestatud jaotamise vajadused. 
Järgnevateks aastateks võivad 
liikmesriigid igal aastal määrata 
ülemmäära vastavalt jaotamise 
vajadustele.

2. Liikmesriigid võivad riiklikku reservi 
hallata piirkondlikul tasandil.

2. Liikmesriigid võivad riiklikku reservi 
hallata piirkondlikul tasandil.

3. Liikmesriigid kehtestavad riiklikust 
reservist jaotatavad toetusõigused 
objektiivsete kriteeriumide kohaselt ja 
sellisel viisil, et oleks tagatud 
põllumajandustootjate võrdne kohtlemine 
ning turu- ja konkurentsimoonutuste 
vältimine.

3. Liikmesriigid kehtestavad riiklikust 
reservist jaotatavad toetusõigused 
objektiivsete kriteeriumide kohaselt ja 
sellisel viisil, et oleks tagatud 
põllumajandustootjate võrdne kohtlemine 
ning turu- ja konkurentsimoonutuste 
vältimine.

4. Liikmesriigid kasutavad riiklikku reservi 
toetusõiguste jaotamiseks, seejuures on 
eelistatud põllumajanduslikku tegevust 
alustatavad noored põllumajandustootjad.

4. Liikmesriigid kasutavad riiklikku reservi 
toetusõiguste jaotamiseks, seejuures on 
eelistatud põllumajanduslikku tegevust 
alustatavad noored ja uued 
põllumajandustootjad.

Esimese lõigu kohaldamisel on 
„põllumajanduslikku tegevust alustavad 
noored põllumajandustootjad” artikli 36 
lõikes 2 sätestatud tingimustele vastavad 
põllumajandustootjad, kellel puudus 
põllumajanduslik tegevus oma nimel ja 
omal vastutusel või kes ei olnud juhtinud 
põllumajandusliku tegevusega tegelevat 
juriidilist isikut viie aasta jooksul enne uue 
põllumajandusliku tegevuse algust. 

Esimese lõigu kohaldamisel on 
„põllumajanduslikku tegevust alustavad 
noored põllumajandustootjad” artikli 36 
lõikes 2 sätestatud tingimustele vastavad 
põllumajandustootjad, kellel puudus 
põllumajanduslik tegevus oma nimel ja 
omal vastutusel või kes ei olnud juhtinud 
põllumajandusliku tegevusega tegelevat 
juriidilist isikut viie aasta jooksul enne uue 
põllumajandusliku tegevuse algust. 
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Juriidilise isiku puhul ei tohi juriidilist 
isikut juhtival füüsilisel isikul olla 
varasemat põllumajanduslikku tegevust 
oma nimel ja omal vastutusel ja ta ei tohi 
olla juhtinud põllumajandustootmisega 
tegelevat juriidilist isikut viie aasta jooksul 
enne juriidilise isiku põllumajandusliku 
tegevuse algust.

Juriidilise isiku puhul ei tohi juriidilist 
isikut juhtival füüsilisel isikul olla 
varasemat põllumajanduslikku tegevust 
oma nimel ja omal vastutusel ja ta ei tohi 
olla juhtinud põllumajandustootmisega 
tegelevat juriidilist isikut viie aasta jooksul 
enne juriidilise isiku põllumajandusliku 
tegevuse algust.

Esimese lõigu kohaldamisel on 
„põllumajanduslikku tegevust alustavad 
uued põllumajandustootjad” füüsilised 
isikud, kellele ei ole seni kunagi 
toetusõigusi määratud. Liikmesriigid 
võivad lisaks määrata objektiivseid ja 
mittediskrimineerivaid kriteeriume, 
millele uued põllumajandustootjad peavad 
vastama, eriti asjakohaste oskuste, 
kogemuste ja/või koolitusnõuete osas.

5. Liikmesriigid võivad kasutada riikliku 
reservi vahendeid:

5. Liikmesriigid võivad kasutada riikliku 
reservi vahendeid:

a) toetusõiguste jaotamiseks 
põllumajandustootjatele aladel, kus 
kohaldatakse ümberkorralduskavasid ja/või 
arenguprogramme seoses riiklikku 
sekkumisega, et vältida maa kasutamisest 
loobumist ja/või aidata 
põllumajandustootjatel toime tulla 
ebasoodsate asjaoludega kõnealustel 
aladel;

a) toetusõiguste jaotamiseks 
põllumajandustootjatele aladel, kus 
kohaldatakse ümberkorralduskavasid ja/või 
arenguprogramme seoses riiklikku 
sekkumisega, et vältida maa kasutamisest 
loobumist ja/või aidata 
põllumajandustootjatel toime tulla 
ebasoodsate asjaoludega kõnealustel 
aladel;

a a) toetusõiguste jaotamiseks 
põllumajandustootjatele, kelle 
põllumajanduslik majapidamine asub 
liikmesriigis, mis on otsustanud kasutada 
artikli 18 lõikes 2 sätestatud võimalust, 
ning kes ei saanud toetusõigust määruse 
(EÜ) nr 1782/2003 või määruse (EÜ) nr 
73/2009 või nende mõlema alusel, kui nad 
deklareerivad toetuskõlblikke 
põllumajandusmaid 2014. aasta kohta;
a b) toetusõiguste jaotamiseks 
põllumajandustootjatele, kes alustasid 
oma põllumajanduslikku tegevust pärast 
2011. aastat ning kes tegutsevad 
teatavates põllumajandussektorites, mille 
määravad kindlaks liikmesriigid 
objektiivsete ja mittediskrimineerivate 
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kriteeriumide alusel;
a c) põhitoetuskava toetusõiguste väärtuse 
suurendamiseks kuni toetusõiguste 
riikliku või piirkondliku keskmise 
ühikuväärtuseni nendele 
põllumajandustootjatele, kes 
põhitoetuskavale ülemineku tulemusena 
pannakse eriolukorda, sest nende 
määruse (EÜ) nr 73/2009 järgse ühtse 
otsemaksete kava kohaste toetusõiguste 
väärtus on ajalooliselt madal või nendele, 
kellel 31. detsembril 2013. oli 
eritoetusõigusi;
a d) põllumajandustootjatele iga-aastase 
hüvitise maksmiseks – mida võib
suurendada väiketootjatele mõeldud 
lisatoetuse võrra – määruse (EÜ) nr 
73/2009 artikli 7 lõikes 1 sätestatud 5 000-
eurose eraldise kadumise eest.

b) selleks, et lineaarselt suurendada 
põhitoetuskava alusel riiklikul või 
piirkondlikul tasandil jaotatavate
toetusõiguste väärtust, kui riiklik reserv 
ületab 3 % mis tahes asjaomasel aastal, 
tingimusel et lõike 4, käesoleva lõigu 
punkti a ning lõike 7 alusel jaotatavaid 
summasid on piisavalt.

b) selleks, et lineaarselt suurendada 
põhitoetuskava alusel riiklikul või 
piirkondlikul tasandil jaotatavate 
toetusõiguste väärtust, kui riiklik reserv 
ületab 3 % mis tahes asjaomasel aastal, 
tingimusel et lõike 4, käesoleva lõigu 
punkti a ning lõike 7 alusel jaotatavaid 
summasid on piisavalt. Toetusõiguste 
väärtuse suurendamisel vastavalt 
käesolevale punktile on liikmesriikidel 
õigus otsustada kasutada lineaarse 
meetodi asemel mõnda muud meetodit. 

6. Lõike 4 ja lõike 5 punkti a kohaldamisel 
kehtestavad liikmesriigid toetusõiguste 
jaotamise aastal toetusõiguste riikliku või 
piirkondliku keskmise väärtuse põhjal 
põllumajandustootjatele jaotatavate 
toetusõiguste väärtuse. 

6. Lõike 4 ja lõike 5 punkti a kohaldamisel 
kehtestavad liikmesriigid toetusõiguste 
jaotamise aastal toetusõiguste riikliku või 
piirkondliku keskmise väärtuse põhjal 
põllumajandustootjatele jaotatavate 
toetusõiguste väärtuse. 

7. Kui põllumajandustootjal on õigus saada 
toetusõigusi või suurendada olemasolevate 
toetusõiguste väärtust lõpliku 
kohtumääruse või liikmesriigi pädeva 
asutuse lõpliku haldusakti alusel, saab 
põllumajandustootja kõnealuses määruses 
või aktis kehtestatud arvul ja väärtuses 
toetusõigused liikmesriigi määrataval 
kuupäeval, kuid hiljemalt põhitoetuskava 

7. Kui põllumajandustootjal on õigus saada 
toetusõigusi või suurendada olemasolevate 
toetusõiguste väärtust lõpliku 
kohtumääruse või liikmesriigi pädeva 
asutuse lõpliku haldusakti alusel, saab 
põllumajandustootja kõnealuses määruses 
või aktis kehtestatud arvul ja väärtuses 
toetusõigused liikmesriigi määrataval 
kuupäeval, kuid hiljemalt põhitoetuskava 
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raames taotluse esitamise viimasel 
kuupäeval, mis järgneb kohtumääruse või 
haldusakti kuupäevale ning võttes arvesse 
artiklite 25 ja 26 kohaldamist.

raames taotluse esitamise viimasel 
kuupäeval, mis järgneb kohtumääruse või 
haldusakti kuupäevale ning võttes arvesse 
artiklite 25 ja 26 kohaldamist.

Or. en

Muudatusettepanek 12
Luis Manuel Capoulas Santos
Kompromissmuudatusettepanek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 2 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõigu punkti a kohaldamisel 
võivad liikmesriigid maa suuruse 
määramisel kasutada objektiivsete ja 
mittediskrimineerivate kriteeriumide 
alusel vähendamiskordajat nendele 
maadele, mille tootmispotentsiaal on 
väiksem või kus toodetakse teatavat 
spetsiifilist toodangut.

Or. en

Muudatusettepanek 13
Luis Manuel Capoulas Santos
Kompromissmuudatusettepanek

Ettepanek võtta vastu määrus
1 a. peatükk (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 A. PEATÜKK
ESIMESTE HEKTARITE TÄIENDAV 

TOETUS
Artikkel 28 a
Üldeeskirjad

1. Liikmesriigid võivad otsustada anda 
täiendavat iga-aastast toetust 
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põllumajandustootjatele, kellel on õigus 
saada toetust 1. peatükis osutatud 
põhitoetuskava raames.
2. Liikmesriigid määravad kindlaks 
esimeste hektarite arvu, mis on 
abikõlblikud seda toetust saama, mis 
vastab põllumajandustootja poolt 
vastavalt artikli 26 lõikele 1 aktiveeritud 
toetusõiguste arvule, kuni ülempiirini, 
milleks on 50 ha.
3. Kõnealuse toetuse rahastamiseks 
kasutavad liikmesriigid kuni 30 % II lisas 
sätestatud iga-aastasest riiklikust 
ülemmäärast. 
4. Liikmesriigid arvutavad igal aastal 
esimeste hektarite täiendava toetuse 
suuruse, jagades lõikes 3 nimetatud 
summa kõnealust toetust saavate hektarite 
arvuga.
Liikmesriigid tagavad, et ühtegi toetust ei 
maksta põllumajandustootjatele, kelle 
suhtes tehakse kindlaks, et alates 
käesoleva komisjoni määruse ettepaneku 
avaldamise kuupäevast on nad kunstlikult 
loonud tingimusi käesolevas artiklis 
osutatud toetuse saamiseks.
6. Liikmesriigid teatavad oma lõigetes 1, 2 
ja 3 osutatud otsustest komisjonile 1. 
augustiks 2013.

Or. en

Muudatusettepanek 14
Luis Manuel Capoulas Santos
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 68, 69, 70, 71, 
1264, 1277, 1412, 1345, 1353, 1357, 1371, 1374, 1376

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 29 Artikkel 29



PE500.765v01-00 22/52 AM\920885ET.doc

ET

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

1. Põllumajandustootjatele, kellel on õigus 
saada toetust 1. peatükis osutatud 
põhitoetuskava alusel, makstakse lisaks 
iga-aastast toetust kliimat ja keskkonda 
säästvate põllumajandustavade eest, kui 
nad asjakohasel juhul järgivad artikli 25 
lõikes 2 määratletud toetuskõlblikel 
hektaritel järgmisi tavasid:

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

a) põllukultuuride mitmekesistamine;

b) säilitavad oma põllumajandusliku 
majapidamise olemasoleva püsirohumaa 
ning

b) põllumajandusliku majapidamise 
olemasoleva püsirohumaa säilitamine;

c) nende põllumajandusmaa hõlmab 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala.

c) nende põllumajandusmaa hõlmab 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala.

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

2. Ilma et see piiraks lõigete 3, 4 ja 4 a
ning finantsdistsipliini, artikli 7 kohaste 
lineaarsete vähendamiste ettenähtud mis 
tahes vähendamiste ja karistuste 
kohaldamist, annavad liikmesriigid 
käesoleva peatüki kohast toetust 
põllumajandustootjatele, kes järgivad 
lõikes 1 osutatud põllumajandustavade
hulgast nende majapidamise puhul 
kohaldavaid, täites seejuures artikli 30, 31 
ja 32 nõudeid.

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

3. Põllumajandustootjatel on ipso facto 
õigus saada käesolevas peatükis osutatud 
toetust, kui nad kuuluvad järgmistesse 
kategooriatesse: 
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– põllumajandustootjad, kes järgivad
määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 29 lõike 
1 kohaseid mahepõllumajandusliku 
tootmise nõudeid või
– määruse (EL) nr [...] [ maaelu arengu 
määrus] artiklis 29 sätestatud 
põllumajanduse, keskkonna ja kliimaga 
seotud toetuste saajad või
– põllumajandustootjad, kelle 
majapidamised asuvad direktiividega 
92/43/EMÜ või 2009/147/EÜ hõlmatud 
Natura 2000 võrgustiku aladel.
Esimest lõiku kohaldatakse ainult 
majapidamise nende üksuste suhtes, mida 
kasutatakse mahepõllumajanduslikuks
tootmiseks vastavalt määruse (EÜ) nr 
834/2007 artiklile 11, mida hõlmavad 
põllumajandus-, keskkonna- ja kliima-
alased meetmed vastavalt määruse (EL) 
nr [maaelu arengu määrus] artiklile 29 
või mis asuvad direktiividega 92/43/EMÜ 
või 2009/147/EÜ hõlmatud aladel.

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

4. Artiklites 30 ja 32 sätestatud 
kohustustest on vabastatud need 
põllumajandustootjad, kelle puhul 
rohkem kui 75 % majapidamise 
toetuskõlblikust põllumajandusmaast on 
püsirohumaa või püsikarjamaa või seda 
kasutatakse rohu või muude 
rohttaimedest söödakultuuride tootmiseks 
või kus kasvatatakse kultuure, mis olulise 
osa aasta jooksul kasvavad vees ja kus 
ülejäänud toetuskõlbliku 
põllumajandusmaa pindala ei ületa 50 
hektarit.

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

4 a. Kui põllumajandustootja 
majapidamine on sertifitseeritud riikliku 
või piirkondliku keskkonnaalase 
sertifitseerimiskava alusel, loetakse, et 
kõnealune põllumajandustootja järgib 
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lõikes 1 nimetatud asjakohaseid 
põllumajandustavasid, tingimusel et 
kõnealused kavad vastavad järgmistele 
tingimustele:
– nad hõlmavad põllumajandustootja 
majapidamise seda osa, mille suhtes 
kehtivad lõikes 1 nimetatud asjaomased 
tavad, ja
– neil on lõikes 1 nimetatud asjaomaste 
tavadega vähemalt võrdne mõju.

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

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

5 a. Erandina käesoleva artikli lõikest 5, 
makstakse nende liikmesriikidele puhul, 
kes kohaldavad artiklit 22 a, 
põllumajandustootjatele käesoleva artikli 
lõikes 1 nimetatud toetust, mis vastavalt 
artikli 33 lõikele 1 moodustab 30 % 
riiklikust ülemmäärast, protsendimäärana 
nende põhitoetusest.
5 b. Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte vastavalt artiklile 
55, selleks et kontrollida lõikes 4 a 
nimetatud sertifitseerimiskavasid, 
tagamaks, et kõnealustel kavadel on 
lõikes 1 nimetatud asjaomaste tavadega 
vähemalt võrdne mõju.
Kõnealused sertifitseerimiskavad võivad 
sisaldada järgmisi meetmeid:
– põllumajandusettevõtte toitainete 
haldamise kava;
– põllumajandusettevõtte majapidamist 
käsitlev energiatõhususe kava, sealhulgas 
heitvete kasutamise optimeerimine;
– elurikkuse tegevuskava, sealhulgas 
elurikkuse koridoride loomine või 
hooldamine;
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– veemajanduskava;
– mullakiht;
– integreeritud kahjuritõrje.

Or. en

(Le 2eme paragraphe du paragraphe 4 du COM est déplacé comme dernier paragraphe du 
paragraphe 3 de l'amendement.)

Muudatusettepanek 15
Luis Manuel Capoulas Santos
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 68, 69, 70, 71, 
1264, 1277, 1412, 1345, 1353, 1357, 1371, 1374, 1376

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Põllumajandustootjatele, kellel on õigus 
saada toetust 1. peatükis osutatud 
põhitoetuskava alusel, makstakse lisaks 
iga-aastast toetust kliimat ja keskkonda 
säästvate põllumajandustavade eest, kui 
nad asjakohasel juhul järgivad artikli 25 
lõikes 2 määratletud toetuskõlblikel 
hektaritel järgmisi tavasid:

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

a) põllukultuuride mitmekesistamine;

b) säilitavad oma põllumajandusliku 
majapidamise olemasoleva püsirohumaa 
ning

b) põllumajandusliku majapidamise 
olemasoleva püsirohumaa säilitamine;

c) nende põllumajandusmaa hõlmab 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala.

c) nende põllumajandusmaa hõlmab 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala.

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

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

kohaldamist, annavad liikmesriigid 
käesoleva peatüki kohast toetust neile
põllumajandustootjatele, kes järgivad 
lõikes 1 osutatud põllumajandustavade
hulgast nende majapidamise puhul 
kohaldavaid, täites seejuures artikli 30, 31 
ja 32 nõudeid.

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

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

– põllumajandustootjad, kes järgivad
määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 29 lõike 
1 kohaseid mahepõllumajandusliku 
tootmise nõudeid, või
– määruse (EL) nr [...] [ maaelu arengu 
määrus] artiklis 29 sätestatud 
põllumajanduse, keskkonna ja kliimaga 
seotud toetuste saajad või
– põllumajandustootjad, kelle 
majapidamised asuvad direktiividega 
92/43/EMÜ või 2009/147/EÜ hõlmatud 
Natura 2000 võrgustiku aladel.

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

4. Artiklites 30 ja 32 sätestatud 
kohustustest on vabastatud need 
põllumajandustootjad, kelle puhul 
rohkem kui 75 % majapidamise 
toetuskõlblikust põllumajandusmaast on 
püsirohumaa või püsikarjamaa või seda 
kasutatakse rohu või muude 
rohttaimedest söödakultuuride tootmiseks 
või kus kasvatatakse kultuure, mis olulise 
osa aasta jooksul kasvavad vees ja kus 
ülejäänud toetuskõlbliku 
põllumajandusmaa pindala ei ületa 50 
hektarit.

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

4 a. Kui põllumajandustootja 
majapidamine on sertifitseeritud riikliku 
või piirkondliku keskkonnaalase 
sertifitseerimiskava alusel, loetakse, et 
kõnealune põllumajandustootja järgib 
lõikes 1 nimetatud asjakohaseid 
põllumajandustavasid, tingimusel et 
kõnealustel kavadel on lõikes 1 nimetatud 
asjaomaste tavadega vähemalt võrdne 
mõju.

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

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

5 a. Erandina käesoleva artikli lõikest 5, 
makstakse nende liikmesriikidele puhul, 
kes kohaldavad artiklit 22 a, 
põllumajandustootjatele käesoleva artikli 
lõikes 1 nimetatud toetust, mis vastavalt 
artikli 33 lõikele 1 moodustab 30 % 
riiklikust ülemmäärast, protsendimäärana 
nende põhitoetusest.
5 b. Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte vastavalt artiklile 
55, selleks et kontrollida lõikes 4 a 
nimetatud sertifitseerimiskavasid, 
tagamaks, et kõnealustel kavadel on 
lõikes 1 nimetatud asjaomaste tavadega 
vähemalt võrdne mõju.
Kõnealused sertifitseerimiskavad võivad 
sisaldada järgmisi meetmeid:
– põllumajandusettevõtte toitainete 
haldamise kava;
– põllumajandusettevõtte majapidamist 
käsitlev energiatõhususe kava, sealhulgas 
heitvete kasutamise optimeerimine;
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– elurikkuse tegevuskava, sealhulgas 
elurikkuse koridoride loomine või 
hooldamine;
– veemajanduskava;
– mullakiht;
– integreeritud kahjuritõrje.

Or. en

(Il s'agit d'une option par rapport à l'AM.COMP. 14. Le texte est identique sauf que le2eme 
alinéa du paragraphe 3 est supprimé et le 4a modifié.)

Muudatusettepanek 16
Luis Manuel Capoulas Santos
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 30 Artikkel 30

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

1. Kui põllumajandustootja põllumaa 
suurus on 10 kuni 30 hektarit, 
kasvatatakse põllumaal vähemalt kahte 
eri põllukultuuri. Kumbki neist 
põllukultuuridest ei hõlma alla 80 % 
põllumaast.

Kui põllumajandustootja põllumaa on 
suurem kui 30 hektarit, siis kasvatatakse 
põllumaal vähemalt kolme eri 
põllukultuuri, v.a majapidamistes, mis 
asuvad 62. paralleelist põhja pool.
Peamine põllukultuur ei hõlma üle 75 %
põllumaast ja kaks peamist põllukultuuri 
kokku ei hõlma üle 95% põllumaast.

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

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

määratleda põllukultuuri mõiste ja 
kehtestada eeskirjad eri põllukultuuride 
osakaalu täpseks arvutamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 17
Luis Manuel Capoulas Santos
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 1608

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 31 Artikkel 31
Püsirohumaa Püsirohumaa ja püsikarjamaa

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

1. Liikmesriigid tagavad, et püsirohumaa 
ja püsikarjamaa aluse maa suuruse suhe 
kogu põllumajandusmaa suurusesse jääb 
samaks. Liikmesriigid võivad kõnealust 
kohustust kohaldada riiklikul, 
piirkondlikul või piirkondlikust 
madalamal tasandil.

Esimese lõigu kohaldamisel vastab 
püsirohumaa ja püsikarjamaa aluse maa 
suurus põllumajandusliku majapidamise 
aladele, mis on 2014. taotlusaastaks 
määruse (EL) nr XXX (horisontaalne ÜPP 
määrus) artikli 74 lõike 1 kohaselt esitatud 
taotlusel deklareeritud püsirohumaana ja 
püsikarjamaa (edaspidi „püsirohumaa ja 
püsikarjamaa võrdlusalad”).

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

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

2. Põllumajandustootjad võivad muuta 
kuni 5 % oma püsirohumaa võrdlusaladest. 
Kõnealust piirangut ei kohaldata 

2. Lubatud on muuta kuni 5 % 
püsirohumaa ja püsikarjamaa 
võrdlusaladest, erandiks on 
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vääramatu jõu või erandlike asjaolude 
korral.

süsinikurikkad mullad, märgalad ning 
poollooduslikud rohumaad ja karjamaad.
Erandlike asjaolude korral võib kõnealust 
piirangut suurendada 7 %-ni.

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 18
Luis Manuel Capoulas Santos
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 84, 1696, 1697, 
1721, 1754, 1762, 1775

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 32 Artikkel 32

Ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-
alad

Ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-
alad

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

1. Kui põllumaa on suurem kui 10 
hektarit, tagavad põllumajandustootjad
käesoleva määruse rakendamise esimesel 
aastal, et vähemalt 3 % nende 
toetuskõlblikest hektaritest vastavalt artikli 
25 lõikele 2, välja arvatud püsirohumaa 
ning püsikarjamaa ja püsikultuuride all 
olev maa, on ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-ala, näiteks kesa, 
veepüüde terrassid, maastikule 
iseloomulikud vormid, sh hekid, kraavid, 
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müürid, üksikud puud, tiigid, alad, kus 
kasvavad lämmastikku siduvad kultuurid,
puhvervööndid ja artikli 25 lõike 2 punkti b 
alapunktis ii osutatud metsastatud alad. 
Põllumajandustootjad võivad käesolevat 
meedet kohaldada kogu oma 
majapidamisele.
Põllumajandustootjad võivad ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-ala tootmiseks 
kasutada, kui nad ei kasuta pestitsiide ja 
väetisi. 
1. jaanuarist 2016 suurendatakse 
esimeses lõigus osutatud protsendimäära 
5 %-ni.
1 a. Enne 31. märtsi 2017 esitab komisjon 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule lõike 
1 kohaste meetmete hindamisaruande, 
lisades sellele vajalikud õigusaktide 
ettepanekud, selleks et vajaduse korral 
suurendada lõikes 1 nimetatud 
protsendimäära 7 %-ni aastaks 2018, ja 
olles arvestanud mõju keskkonnale ja 
põllumajanduslikule tootmisele.
1 b. Erandina lõikest 1 võivad 
liikmesriigid alates 1. jaanuarist 2016 
otsustada rakendada kuni 3 
protsendipunkti ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-aladest 
piirkondlikul tasandil, selleks et 
omandada külgnevaid ökoloogilisi alasid.
1 c. Põllumajandustootjad võivad 
kohalikult asutuselt tagasi rentida kõrge 
loodusväärtusega põllumajandusmaa, mis 
on läinud avaliku sektori omandisse maa 
konsolideerimise või sarnaste menetluste 
tulemusena, ja määrata selle ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-alaks, tingimusel 
et see vastab lõikes 1 sätestatud 
kriteeriumidele.
1 d. Ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-
alasid võib kaaluda nende ökoloogilise 
tähtsuse järgi. Komisjon kiidab heaks 
liikmesriikide esitatud kaalumiskordajate 
komplekti, võttes arvesse samaväärseid 
keskkonna- ja kliimaalaseid 
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toimivuskriteeriume. 
2. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, et 
täiendavalt määratleda lõikes 1 osutatud 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alade 
liigid ning lisada ja määratleda muid 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alade 
liike, mida võib võtta arvesse kõnealuses 
lõikes osutatud protsendimäära 
järgimiseks. 

2. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, 
selleks et täiendavalt määratleda lõikes 1 
osutatud ökoloogilise kasutuseesmärgiga 
maa-alade liigid, et sätestada kogu ELi 
hõlmav kaalumiskordajate raamistik, 
selleks et arvutada, mitu hektarit kuulub 
käesoleva artikli lõikes 1 c nimetatud 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-
alade eri liikide alla, ning lisada ja 
määratleda muid ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-alade liike, mida 
võib võtta arvesse käesoleva artikli lõikes 
1 osutatud protsendimäära järgimise 
hindamiseks ja käesoleva artikli lõikes 1 b 
nimetatud piirkondliku tasandi 
määratlemiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 19
Luis Manuel Capoulas Santos
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 88, 1960, 1969

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 36 Artikkel 36

Üldeeskirjad Üldeeskirjad
1. Liikmesriigid annavad iga-aastast toetust 
noortele põllumajandustootjatele, kellel on 
õigus saada toetust 1. peatükis osutatud 
põhitoetuskava raames.

1. Liikmesriigid annavad vastavalt 
käesoleva peatüki tingimustele iga-aastast 
toetust noortele põllumajandustootjatele, 
kellel on õigus saada toetust 1. peatükis 
osutatud põhitoetuskava raames.

2. Käesoleva peatüki kohaldamisel 
tähendab mõiste „noor 
põllumajandustootja”:

2. Käesoleva peatüki kohaldamisel 
tähendab mõiste „noor 
põllumajandustootja”:

a) füüsilisi isikuid, kes asuvad esimest 
korda tegutsema põllumajandusliku 
majapidamise juhina või kes on asutanud 

a) füüsilisi isikuid, kes asuvad esimest 
korda tegutsema põllumajandusliku 
majapidamise juhina või kes on asutanud 
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sellise ettevõtte viis aastat enne seda, kui 
nad esitasid esimest korda määruse (EL) nr 
[…] [horisontaalne ÜPP määrus] artikli 73 
lõikes 1 osutatud põhitoetuskava kohase 
taotluse, ning

sellise ettevõtte viis aastat enne seda, kui 
nad esitasid esimest korda määruse (EL) nr 
[…] [horisontaalne ÜPP määrus] artikli 73 
lõikes 1 osutatud põhitoetuskava kohase 
taotluse, ning

b) kes on punktis a osutatud taotluse 
esitamise hetkel nooremad kui 40 aastat.

b) kes on punktis a osutatud taotluse 
esitamise hetkel nooremad kui 40 aastat.

b a) liikmesriigid võivad kindlaks määrata 
objektiivsed ja mittediskrimineerivad 
lisakriteeriumid, millele noored 
põllumajandustootjad peavad vastama 
eelkõige vajalike oskuste, kogemuste 
ja/või koolitusnõuete valdkonnas.

3. Ilma et see piiraks finantsdistsipliini, 
toetuse järkjärgulise vähendamise ja 
piiramise, artikli 7 kohaste lineaarsete 
vähendamiste ning määruse (EL) nr […] 
[horisontaalne ÜPP määrus] artikliga 65 
ettenähtud mis tahes vähendamiste ja 
väljaarvamiste kohaldamist, antakse 
käesoleva artikli lõikes 1 osutatud 
lisatoetust igal aastal pärast 
põllumajandustootjale antud toetusõiguste 
aktiveerimist.

3. Ilma et see piiraks finantsdistsipliini, 
toetuse järkjärgulise vähendamise ja 
piiramise, artikli 7 kohaste lineaarsete 
vähendamiste ning määruse (EL) nr […] 
[horisontaalne ÜPP määrus] artikliga 65 
ettenähtud mis tahes vähendamiste ja 
väljaarvamiste kohaldamist, antakse 
käesoleva artikli lõikes 1 osutatud 
lisatoetust igal aastal pärast 
põllumajandustootjale antud toetusõiguste 
aktiveerimist.

4. Lõikes 1 osutatud toetust antakse 
põllumajandustootjale maksimaalselt 
viieaastaseks perioodiks. Kõnealust 
perioodi vähendatakse aastate arvuga, mis 
jääb tegevuse alustamise ja lõike 2 punktis 
a osutatud taotluse esmakordse esitamise 
vahele.

4. Lõikes 1 osutatud toetust antakse 
põllumajandustootjale maksimaalselt 
viieaastaseks perioodiks. Kõnealust 
perioodi vähendatakse aastate arvuga, mis 
jääb tegevuse alustamise ja lõike 2 punktis 
a osutatud taotluse esmakordse esitamise 
vahele.

5. Liikmesriigid arvutavad lõikes 1 
osutatud toetuse summa igal aastal, 
korrutades näitaja, mis vastab 25 %-le 
põllumajandustootjale antud toetusõiguste 
keskmisest väärtusest, artikli 26 lõike 1 
kohaselt aktiveeritud toetusõiguste arvuga.

5. Liikmesriigid arvutavad lõikes 1 
osutatud toetuse summa igal aastal, 
korrutades näitaja, mis vastab 25 %-le 
toetusõiguste keskmisest väärtusest 
asjaomases liikmesriigis või piirkonnas, 
artikli 26 lõike 1 kohaselt aktiveeritud 
toetusõiguste arvuga.

Esimese lõigu kohaldamisel võtavad
liikmesriigid arvesse järgmisi aktiveeritud 
toetusõiguste arvu ülempiire:

Esimese lõigu kohaldamisel määravad
liikmesriigid kindlaks ülempiiri, mis peaks 
olema kuni 100 hektarit.

a) kuni 25 toetusõigust liikmesriigis, kus 
põllumajandusliku majapidamise 
keskmine suurus, nagu on sätestatud VI 
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lisas, on kuni 25 hektarit;
b) mitte vähem kui 25 toetusõigust, aga 
mitte rohkem kui kõnealune keskmine 
suurus liikmesriigis, kus 
põllumajandusliku majapidamise 
keskmine suurus VI lisa kohaselt on 
suurem 25 hektarit.
6. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, et 
määratleda tingimused, mille kohaselt võib 
juriidilist isikut käsitada toetuskõlblikuna 
lõikes 1 osutatud toetuse saamiseks, 
eelkõige seoses lõike 2 punktis b sätestatud 
vanusepiirangu kohaldamisega ühe või 
enama füüsilise isiku suhtes, kes osalevad 
juriidilises isikus.

6. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, et 
määratleda tingimused, mille kohaselt võib 
juriidilist isikut käsitada toetuskõlblikuna 
lõikes 1 osutatud toetuse saamiseks, 
eelkõige seoses lõike 2 punktis b sätestatud 
vanusepiirangu kohaldamisega ühe või 
enama füüsilise isiku suhtes, kes osalevad 
juriidilises isikus.

Or. en

Muudatusettepanek 20
Luis Manuel Capoulas Santos
Kompromissmuudatusettepanek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 37 Artikkel 37

Finantssätted Finantssätted
1. Artiklis 36 osutatud toetuse 
rahastamiseks kasutavad liikmesriigid II 
lisas sätestatud iga-aastase riikliku 
ülemmäära protsendimäära, mis ei ole 
suurem kui 2 %. Nad teavitavad komisjoni 
1. augustiks 2013 toetuse rahastamiseks 
vajalikust hinnangulisest 
protsendimäärast.

1. Artiklis 36 osutatud toetuse 
rahastamiseks kasutavad liikmesriigid 2 % 
II lisas sätestatud iga-aastasest riiklikust 
ülemmäärast.

Kui hinnatakse, et artiklis 36 osutatud 
toetuse rahastamiseks vajalik 
protsendimäär on madalam kui 2 %, siis 
võivad liikmesriigid eraldada vastavate 
summade ülejäägi selleks, et lineaarselt 
suurendada riikliku reservi toetusõiguste 
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väärtust, kusjuures prioriteediks seatakse 
noored põllumajandustootjad ja uued 
põllumajandustootjad, vastavalt artikli 23 
lõikele 4.
Erandina esimeses lõigus sätestatust 
võivad liikmesriigid otsustada suurendada 
kõnealuses lõigus nimetatud 
protsendimäära, selleks et riiklikul 
tasandil, sõltumatute ja 
mittediskrimineerivate kriteeriumide 
alusel eelistada valitud abisaajaid. 
Kõnealusest otsusest teatatakse 
komisjonile enne 1. augustit 2013.

Liikmesriigid võivad 1. augustiks 2016 
vaadata läbi oma hinnangulise 
protsendimäära jõustumisega alates 1. 
jaanuarist 2017. Nad teavitavad komisjoni 
1. augustiks 2016 läbivaadatud 
protsendimäärast.

Liikmesriigid võivad 1. augustiks 2016 
vaadata läbi oma hinnangulise 
protsendimäära, mis on vajalik artiklis 36 
osutatud toetuse rahastamiseks,
jõustumisega alates 1. jaanuarist 2017. Nad 
teavitavad komisjoni 1. augustiks 2016 
läbivaadatud protsendimäärast.

2. Ilma et see piiraks lõikes 1 sätestatud 2 
% maksimummäära kohaldamist ja kui 
liikmesriigis asjaomasel aastal antava 
toetuse kogusumma ületab lõike 4 kohaselt 
sätestatud ülemmäära ning kui kõnealune 
ülemmäär on alla 2 % II lisas sätestatud 
iga-aastasest riiklikust ülemmäärast, 
vähendavad liikmesriigid lineaarselt kõiki 
artikli 25 kohaselt kõigile 
põllumajandustootjatele antavaid toetusi.

2. Ilma et see piiraks lõikes 1 sätestatud 2 
% maksimummäära kohaldamist ja kui 
liikmesriigis asjaomasel aastal antava 
toetuse kogusumma ületab lõike 4 kohaselt 
sätestatud ülemmäära ning kui kõnealune 
ülemmäär on alla 2 % II lisas sätestatud 
iga-aastasest riiklikust ülemmäärast, 
vähendavad liikmesriigid lineaarselt kõiki 
artikli 25 kohaselt kõigile 
põllumajandustootjatele antavaid toetusi.

3. Kui liikmesriigis asjaomasel aastal 
antava toetuse kogusumma ületab lõike 4 
kohaselt sätestatud ülemmäära ning kui 
kõnealune ülemmäär on 2 % II lisas 
kehtestatud iga-aastasest riiklikust 
ülemmäärast, vähendavad liikmesriigid 
lineaarselt artikli 36 kohaselt makstavaid 
summasid kõnealuse ülemmäära 
järgimiseks.

3. Kui liikmesriigis asjaomasel aastal 
antava toetuse kogusumma ületab lõike 4 
kohaselt sätestatud ülemmäära ning kui 
kõnealune ülemmäär on 2 % II lisas 
kehtestatud iga-aastasest riiklikust 
ülemmäärast, vähendavad liikmesriigid 
lineaarselt artikli 36 kohaselt makstavaid 
summasid kõnealuse ülemmäära 
järgimiseks.

4. Komisjon kehtestab rakendusaktidega 
igal aastal artiklis 36 osutatud toetuse 
vastava ülemmäära vastavalt lõikele 1 
liikmesriikide teavitatud hinnangulise 
protsendimäära alusel. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu vastavalt 
artikli 56 lõikes 2 osutatud 

4. Komisjon kehtestab rakendusaktidega 
igal aastal artiklis 36 osutatud toetuse 
vastava ülemmäära vastavalt lõikele 1 
liikmesriikide teavitatud hinnangulise 
protsendimäära alusel. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu vastavalt 
artikli 56 lõikes 2 osutatud 



PE500.765v01-00 36/52 AM\920885ET.doc

ET

kontrollimenetlusele. kontrollimenetlusele. 

Or. en

Muudatusettepanek 21
Luis Manuel Capoulas Santos
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 2192

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 47 Artikkel 47

Üldeeskirjad Üldeeskirjad
1. Põllumajandustootjad, kellel on artikli 
21 kohaselt 2014. aastal jaotatud 
toetusõigused ja kes vastavad artikli 10 
lõikega 1 ettenähtud miinimumnõuetele, 
võivad valida, kas osaleda käesolevas 
jaotises sätestatud tingimuste alusel 
lihtsustatud kavas (edaspidi 
„väikepõllumajandustootjate kava”).

1. Liikmesriigid võivad kehtestada 
käesolevas jaotises sätestatud tingimuste 
alusel lihtsustatud 
väikepõllumajandustootjate kava. Kui 
liikmesriik sellist kava rakendab, siis 
peavad põllumajandustootjad, kellel on 
artikli 21 kohaselt 2014. aastal jaotatud 
toetusõigused ja kes vastavad artikli 10 
lõikega 1 ettenähtud miinimumnõuetele, 
osalema käesolevas jaotises sätestatud 
tingimuste alusel lihtsustatud kavas 
(edaspidi „väikepõllumajandustootjate 
kava”).

Põllumajandustootjad, kellel vastavalt III 
ja IV jaotisele on õigus toetustele vähem 
kui 1 500 euro ulatuses, lülitatakse 
automaatselt väikepõllumajandustootjate 
kavasse.

2. Väikepõllumajandustootjate kava 
kohased toetused asendavad III ja IV 
jaotise kohaselt makstavad toetused. 

2. Väikepõllumajandustootjate kava 
kohased toetused asendavad III ja IV 
jaotise kohaselt makstavad toetused. 

3. Väikepõllumajandustootjate kavas 
osalevad põllumajandustootjad on 
vabastatud III jaotise 2. peatükiga 
ettenähtud põllumajandustavade 
järgimisest.

3. Väikepõllumajandustootjate kavas 
osalevad põllumajandustootjad on 
vabastatud III jaotise 2. peatükiga 
ettenähtud põllumajandustavade 
järgimisest.

4. Liikmesriigid tagavad, et toetust ei anta 4. Liikmesriigid tagavad, et toetust ei anta 
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põllumajandustootjatele, kelle puhul on 
alates käesoleva komisjoni määruse eelnõu 
avaldamise kuupäevast tehtud kindlaks, et 
nad jagavad oma põllumajandusliku 
majapidamise üksnes selleks, et saada 
toetust väikepõllumajandustootjate kava 
alusel. See kehtib ka põllumajandustootjate 
suhtes, kelle põllumajanduslikud 
majapidamised on moodustatud sellise 
jagamise tulemusel.

põllumajandustootjatele, kelle puhul on 
alates käesoleva komisjoni määruse eelnõu 
avaldamise kuupäevast tehtud kindlaks, et 
nad jagavad oma põllumajandusliku 
majapidamise üksnes selleks, et saada 
toetust väikepõllumajandustootjate kava 
alusel. See kehtib ka põllumajandustootjate 
suhtes, kelle põllumajanduslikud 
majapidamised on moodustatud sellise 
jagamise tulemusel.

Or. en

Muudatusettepanek 22
Luis Manuel Capoulas Santos
Kompromissmuudatusettepanek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 48 Artikkel 48

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

Riigiasutused teatavad artikli 47 lõikes 1 
osutatud põllumajandustootjatest 
komisjonile 15. oktoobriks 2014.

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.

Artikli 47 lõikes 1 osutatud
põllumajandustootjad, kes ei soovi enam 
väikepõllumajandustootjate kavas 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. en

Muudatusettepanek 23
Luis Manuel Capoulas Santos
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 102, 103, 104, 
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2261

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 49 Artikkel 49

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

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

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

a) summa, mis ei ületa 25 % 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.

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

Erandina esimesest lõigust võivad 
liikmesriigid otsustada, et iga-aastane 
toetussumma on võrdne summaga, millele 
põllumajandustootjal oleks kavaga 
liitumise aastal õigus artiklite 18, 29, 34, 
36 ja 38 alusel, kuid mitte suurem kui 1 
500 eurot.

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 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.

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.

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 

2. Lõikes 1 osutatud summa jääb 500 euro 
ja 1 500 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 
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000 eurot, ümardatakse kõnealune summa 
vastavalt üles- või allapoole miinimum- või 
maksimumsummaks.

500 eurot, ümardatakse kõnealune summa 
vastavalt üles- või allapoole miinimum- või 
maksimumsummaks.

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 24
Luis Manuel Capoulas Santos
Kompromissmuudatusettepanek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 51 Artikkel 51
Finantssätted Finantssätted

1. 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.

1. 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.

Väikepõllumajandustootjate kava kohaselt 
kõigi makstavate toetuste summa ja 
esimese lõigu kohaselt rahastatava 
kogusumma vahe rahastatakse selliselt, et 
kohaldatakse lineaarset vähendamist kõigi 

Väikepõllumajandustootjate kava kohaselt 
kõigi makstavate toetuste summa ja 
esimese lõigu kohaselt rahastatava 
kogusumma vahe rahastatakse selliselt, et 
kohaldatakse lineaarset vähendamist kõigi 
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artikli 25 kohaselt makstavate toetuste 
suhtes.

artikli 25 kohaselt makstavate toetuste 
suhtes.

Liikmesriigid, kes rakendavad artikli 20 
lõiget 1, võivad kohaldada piirkondlikul 
tasandil erinevaid vähendamise määrasid.

Tingimused, mille põhjal esimeses lõigus 
osutatud summad kehtestatakse, jäävad 
samaks kogu põllumajandustootja kavas 
osalemise aja jooksul.

Tingimused, mille põhjal esimeses lõigus 
osutatud summad kehtestatakse, jäävad 
samaks kogu põllumajandustootja kavas 
osalemise aja jooksul.

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 15 
% II lisas sätestatud iga-aastasest riiklikust 
ülemmäärast, vähendavad liikmesriigid 
lineaarselt kooskõlas käesoleva jaotisega 
makstavaid summasid kõnealuse 
protsendimäära järgmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 25
Luis Manuel Capoulas Santos
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 107

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa

Komisjoni ettepanek 

(Tuhandetes eurodes)

Kalendriaasta 2014 2015 2016 2017 2018

2019 ja järgnev aasta

Belgia 553 521 544 065 534 632 525 205 525 205 525 205
Bulgaaria 655 661 737 164 810 525 812 106 812 106 812 106
Tšehhi Vabariik 892 698 891 875 891 059 890 229 890 229 890 229
Taani 942 931 931 719 920 534 909 353 909 353 909 353
Saksamaa 5 275 876 5 236 176 5 196 585 5 156 970 5 156 970 5 156 970
Eesti 108 781 117 453 126 110 134 749 134 749 134 749
Iirimaa 1 240 652 1 239 027 1 237 413 1 235 779 1 235 779 1 235 779
Kreeka 2 099 920 2 071 481 2 043 111 2 014 751 2 014 751 2 014 751
Hispaania 4 934 910 4 950 726 4 966 546 4 988 380 4 988 380 4 988 380
Prantsusmaa 7 732 611 7 694 854 7 657 219 7 619 511 7 619 511 7 619 511
Itaalia 4 023 865 3 963 007 3 902 289 3 841 609 3 841 609 3 841 609
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Küpros 52 273 51 611 50 950 50 290 50 290 50 290
Läti 163 261 181 594 199 895 218 159 218 159 218 159
Leedu 396 499 417 127 437 720 458 267 458 267 458 267
Luksemburg 34 313 34 250 34 187 34 123 34 123 34 123
Ungari 1 298 104 1 296 907 1 295 721 1 294 513 1 294 513 1 294 513
Malta 5 316 5 183 5 050 4 917 4 917 4 917
Madalmaad 806 975 792 131 777 320 762 521 762 521 762 521
Austria 707 503 706 850 706 204 705 546 705 546 705 546
Poola 3 038 969 3 066 519 3 094 039 3 121 451 3 121 451 3 121 451
Portugal 573 046 585 655 598 245 610 800 610 800 610 800
Rumeenia 1 472 005 1 692 450 1 895 075 1 939 357 1 939 357 1 939 357
Sloveenia 141 585 140 420 139 258 138 096 138 096 138 096
Slovakkia 386 744 391 862 396 973 402 067 402 067 402 067
Soome 533 932 534 315 534 700 535 075 535 075 535 075
Rootsi 710 853 711 798 712 747 713 681 713 681 713 681
Ühendkuningrii
k 3 624 384 3 637 210 3 650 038 3 662 774 3 662 774 3 662 774

Muudatusettepanek

2014 2015 2016 2017 2018 2019 ja järgnevad aastad

Belgia 554 701 548 646 542 261 535 640 535 640 535 640

Bulgaaria 657 571 735 055 805 495 814 887 814 887 814 887

Tšehhi Vabariik 891 307 892 742 893 686 894 054 894 054 894 054

Taani 940 086 929 824 919 002 907 781 907 781 907 781

Saksamaa 5 237 224 5 180 053 5 119 764 5 057 253 5 057 253 5 057 253

Eesti 113 168 125 179 137 189 149 199 149 199 149 199

Iirimaa 1 236 214 1 235 165 1 233 425 1 230 939 1 230 939 1 230 939

Kreeka 2 098 834 2 075 923 2 051 762 2 026 710 2 026 710 2 026 710

Hispaania 4 939 152 4 957 834 4 973 833 4 986 451 4 986 451 4 986 451

Prantsusmaa 7 655 794 7 572 222 7 484 090 7 392 712 7 392 712 7 392 712

Itaalia 4 024 567 3 980 634 3 934 305 3 886 268 3 886 268 3 886 268

Küpros 52 155 51 585 50 985 50 362 50 362 50 362

Läti 176 500 206 565 236 630 266 695 266 695 266 695

Leedu 402 952 426 070 449 189 472 307 472 307 472 307

Luksemburg 33 943 33 652 33 341 33 015 33 015 33 015

Ungari 1 295 776 1 297 535 1 298 579 1 298 791 1 298 791 1 298 791

Malta 5 365 5 306 5 244 5 180 5 180 5 180

Madalmaad 809 722 800 883 791 561 781 897 781 897 781 897

Austria 706 071 706 852 707 242 707 183 707 183 707 183

Poola 3 079 652 3 115 887 3 152 121 3 188 356 3 188 356 3 188 356

Portugal 582 466 598 550 614 635 630 719 630 719 630 719

Rumeenia 1 485 801 1 707 131 1 928 460 2 002 237 2 002 237 2 002 237

Sloveenia 140 646 139 110 137 491 135 812 135 812 135 812
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Slovakkia 391 608 397 576 403 543 409 511 409 511 409 511

Soome 533 451 535 518 537 295 538 706 538 706 538 706

Rootsi 709 922 712 820 715 333 717 357 717 357 717 357

Ühendkuningriik 3 652 541 3 655 113 3 657 684 3 660 255 3 660 255 3 660 255

Or. en

(Identique à l'am 107 dans PR/881154.)

Muudatusettepanek 26
Luis Manuel Capoulas Santos
Kompromissmuudatusettepanek

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Selleks et võtta arvesse konkreetseid 
uusi elemente ja tagada toetusesaajate 
kaitse, tuleks komisjonile aluslepingu 
artikli 290 kohaselt anda õigus võtta vastu 
õigusakte, et sätestada täiendavad mõisted 
seoses käesoleva määruse kohase toetuse 
saamisega ning et kehtestada raamistik, 
mille alusel määratlevad liikmesriigid 
minimaalsed tegevused maa-alade 
hoidmiseks karjatamiseks või harimiseks 
sobilikus seisukorras, ning kriteeriumid, 
mida põllumajandustootjad peavad järgima 
selleks, et täita kohustust hoida 
põllumajandusmaa karjatamiseks ja 
harimiseks sobilikus seisukorras, samuti 
kriteeriumid, et määrata kindlaks rohu 
või muude rohttaimede ülekaal 
püsirohumaa puhul.

(9) Selleks et võtta arvesse konkreetseid 
uusi elemente ja tagada toetusesaajate 
kaitse, tuleks komisjonile aluslepingu 
artikli 290 kohaselt anda õigus võtta vastu 
õigusakte, et sätestada täiendavad mõisted 
seoses käesoleva määruse kohase toetuse 
saamisega ning et kehtestada raamistik, 
mille alusel määratlevad liikmesriigid 
minimaalsed tegevused maa-alade 
hoidmiseks karjatamiseks või harimiseks 
sobilikus seisukorras, ning kriteeriumid, 
mida põllumajandustootjad peavad järgima 
selleks, et täita kohustust hoida 
põllumajandusmaa karjatamiseks ja 
harimiseks sobilikus seisukorras. 

Or. en

Muudatusettepanek 27
Luis Manuel Capoulas Santos
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 13
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Põllumajandustootjate eri 
toetuskavade kohaldamisest saadud 
kogemused on näidanud, et paljudel 
juhtudel olid toetusesaajateks ettevõtjad, 
kelle majanduslik eesmärk ei olnud kas 
üldse või oli üksnes vähesel määral 
suunatud põllumajanduslikule tegevusele, 
näiteks lennujaamad, raudtee-ettevõtjad, 
kinnisvaraettevõtjad ning spordiväljakuid 
haldavad ettevõtjad. Toetuse sihipärasema 
eraldamise tagamiseks peaksid 
liikmesriigid hoiduma otsetoetuste 
maksmisest kõnealustele füüsilistele või 
juriidilistele isikutele. Osalise tööajaga 
väikepõllumajandustootjad edendavad 
otseselt maapiirkondade elujõulisust, 
seepärast peaksid nad otsetoetusi siiski 
saama.

(13) Põllumajandustootjate eri 
toetuskavade kohaldamisest saadud 
kogemused on näidanud, et paljudel 
juhtudel olid toetusesaajateks füüsilised 
või juriidilised isikud, kelle majanduslik 
eesmärk ei olnud kas üldse või oli üksnes 
vähesel määral suunatud 
põllumajanduslikule tegevusele. Et tagada 
toetuse parem sihipärane eraldamine ja 
kajastada riikide tegelikkust nii täpselt kui 
võimalik, on tähtis, et vastutus „aktiivse 
põllumajandustootja” eest antakse 
liikmesriikidele. Seega hoiduvad nad 
otsetoetuste maksmisest üksustele, nagu 
transpordiettevõtted, lennujaamad, 
kinnisvaraettevõtjad, spordiväljakuid 
haldavad ettevõtjad, puhkeküla või -laagrit 
haldavad ettevõtjad ja 
kaevandusettevõtjad, kui need üksused ei 
suuda tõestada, et täidavad aktiivse 
põllumajandustootja määratluse 
kriteeriume. Osalise tööajaga 
väikepõllumajandustootjad edendavad 
otseselt maapiirkondade elujõulisust, 
seepärast peaksid nad otsetoetusi siiski 
saama.

Or. en

Muudatusettepanek 28
Luis Manuel Capoulas Santos
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 177

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Selleks et tagada toetuse parem 
jaotamine liidu põllumajandusmaade vahel, 
sealhulgas liikmesriikides, kes kohaldasid 

(20) Selleks et tagada toetuse parem 
jaotamine liidu põllumajandusmaade vahel, 
sealhulgas liikmesriikides, kes kohaldasid 
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määrusega (EÜ) nr 73/2009 kehtestatud 
ühtse pindalatoetuse kava, peaks uus 
põhitoetuskava asendama ühtse 
otsemaksete kava, mis kehtestati nõukogu 
29. septembri 2003. aasta määrusega (EÜ) 
nr 1782/2003 (millega kehtestatakse ühise 
põllumajanduspoliitika raames 
kohaldatavate otsetoetuskavade 
ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad 
põllumajandustootjate jaoks) ning mille 
kohaldamist jätkati määrusega (EÜ) nr 
73/2009, mis liitis varasemad 
toetusmehhanismid üheks 
tootmiskohustusega sidumata otsetoetuste 
kavaks. Selline üleminek tähendab 
kõnealuste määruste alusel saadud 
toetusõiguste aegumist ning uute 
jaotamist, kuid siiski põhineks see kava 
esimesel rakendamisaastal 
põllumajandustootjate käsutuses olevatel 
toetuskõlblikel hektaritel.

määrusega (EÜ) nr 73/2009 kehtestatud 
ühtse pindalatoetuse kava, peaks uus 
põhitoetuskava asendama ühtse 
otsemaksete kava, mis kehtestati nõukogu 
29. septembri 2003. aasta määrusega (EÜ) 
nr 1782/2003 (millega kehtestatakse ühise 
põllumajanduspoliitika raames 
kohaldatavate otsetoetuskavade 
ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad 
põllumajandustootjate jaoks) ning mille 
kohaldamist jätkati määrusega (EÜ) nr 
73/2009, mis liitis varasemad 
toetusmehhanismid üheks 
tootmiskohustusega sidumata otsetoetuste 
kavaks. Liikmesriigid peaksid muutma 
oma olemasolevaid toetussüsteeme 
kooskõlas käesoleva määrusega,
muutmata tingimata oma praeguseid 
otsetoetuste mudeleid.

Or. en

Muudatusettepanek 29
Luis Manuel Capoulas Santos
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Seoses eri sektorite järgneva 
integreerimisega ühtsesse otsemaksete 
kavasse ja põllumajandustootjatele antud 
järgneva kohandamisperioodiga on üha 
keerulisem põhjendada ajaloolistel 
võrdlussummadel põhinevate hektaripõhise 
toetuse tasemete märkimisväärsete 
individuaalsete erinevuste olemasolu. 
Seepärast peaks otsest sissetulekutoetust 
jaotama liikmesriikide vahel õiglasemalt, 
vähendades seost ajalooliste 
võrdlussummadega ning võttes arvesse 
liidu üldist eelarveolukorda. Selleks et 

(21) Seoses eri sektorite järgneva 
integreerimisega ühtsesse otsemaksete 
kavasse ja põllumajandustootjatele antud 
järgneva kohandamisperioodiga on üha 
keerulisem põhjendada ajaloolistel 
võrdlussummadel põhinevate hektaripõhise 
toetuse tasemete märkimisväärsete 
individuaalsete erinevuste olemasolu. 
Seepärast peaks otsest sissetulekutoetust 
jaotama õiglasemalt, vähendades järk-
järgult seost ajalooliste võrdlussummadega 
ning võttes arvesse liidu üldist 
eelarveolukorda. Selleks et tagada 
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tagada otsetoetuste võrdsem jaotus, võttes 
ühtlasi arvesse siiani eksisteerivaid palga-
ja sisendkulude erinevusi, tuleks 
otsetoetuste määra hektari kohta 
kohandada järk-järgult. Liikmesriigid, 
kelle otsetoetused on alla 90 % 
keskmisest, peaksid katma ühe 
kolmandiku oma praeguse taseme ja 
kõnealuse taseme vahest. Kõnealust 
lähendamist peaksid kõik liikmesriigid 
proportsionaalselt rahastama liidu 
keskmisest suuremate otsetoetustega. 
Lisaks peaks kõigil 2019. aastal 
liikmesriigis või piirkonnas aktiveeritud
toetusõigustel olema ühesugune 
ühikuväärtus pärast kõnealusele väärtusele 
lähendamist, mis peaks üleminekuperioodil 
toimuma lineaarselt. Selleks et vältida 
kahjulikke rahalisi tagajärgi 
põllumajandustootjatele, peaks
liikmesriikidel, kes kasutasid ühtset 
otsetoetuste kava, eelkõige ajaloolist 
mudelit olema osaliselt võimalik võtta uue 
kava esimesel kohaldamisaastal
toetusõiguste väärtuse arvutamisel arvesse 
ajaloolisi tegureid. 2021. aastal algava 
järgmise mitmeaastase finantsraamistiku 
üle peetav arutelu peaks olema suunatud 
ka täieliku ühtlustumise eesmärgile, mis 
saavutatakse kõnealusel ajavahemikul 
otsetoetuste võrdse jaotamise abil kogu 
Euroopa Liidus.

otsetoetuste võrdsem jaotus, võttes ühtlasi 
arvesse siiani eksisteerivaid palga- ja 
sisendkulude erinevusi, tuleks otsetoetuste 
määra hektari kohta kohandada järk-
järgult. Kõik 2019. aastal liikmesriigis või 
piirkonnas aktiveeritud toetusõigused
peaksid lähenema ühesugusele 
ühikuväärtusele või selle saavutama
pärast kõnealusele väärtusele lähendamist, 
mis peaks paindlikul üleminekuperioodil 
toimuma lineaarselt. Selleks et vältida 
kahjulikke rahalisi tagajärgi 
põllumajandustootjatele võivad 
liikmesriigid piirata konkreetsete isikute 
kaotusi ja liikmesriikidel, kes kasutasid 
ühtset otsetoetuste kava, eelkõige ajaloolist 
mudelit, peaks olema osaliselt võimalik 
võtta toetusõiguste väärtuse arvutamisel 
arvesse ajaloolisi tegureid.

Or. en

Muudatusettepanek 30
Luis Manuel Capoulas Santos
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Lisaks toetusmaksete 
ühtlustamisele liikmesriikide ja 
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piirkondlikul tasandil tuleks kohandada 
ka liikmesriikide otsetoetuste 
assigneeringuid, nii et nende 
liikmesriikide puhul, kelle praegune 
hektari kohta makstavate otsetoetuste tase 
on alla 70 % liidu keskmisest, 
vähendatakse seda puudujääki 30 % 
võrra. Liikmesriikides, kelle otsetoetuste 
tase moodustab 70 % kuni 80 % 
keskmisest, tuleks puudujääki vähendada 
25 % võrra ja neis liikmesriikides, kus 
tase on rohkem kui 80% keskmisest, 
tuleks puudujääki vähendada 10 % võrra. 
Pärast nende mehhanismide rakendamist 
ei tohiks saadava toetuse tase üheski 
liikmesriigis olla vähem kui 65 % liidu 
keskmisest. Liikmesriikide puhul, kelle 
toetuste tase on üle liidu keskmise, ei 
tohiks lähenemine suruda seda taset all 
keskmise. Kõnealust lähendamist peaksid 
kõik liikmesriigid proportsionaalselt 
rahastama liidu keskmisest suuremate 
otsetoetustega.

Or. en

Muudatusettepanek 31
Luis Manuel Capoulas Santos
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 218

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Ühtse otsemaksete kava kohaldamisel 
saadud kogemused näitavad, et mõned 
selle põhielemendid tuleks säilitada, 
sealhulgas riiklike ülemmäärade 
kindlaksmääramine, selleks et toetuse 
kogutase ei ületaks jooksvaid 
eelarvepiiranguid. Liikmesriigid peaksid 
jätkuvalt rakendama ka riiklikku reservi, 
mida tuleks kasutada selleks, et hõlbustada 
noortel uutel põllumajandustootjatel 
toetuskavas osalemist või võib kasutada 

(22) Ühtse otsemaksete kava kohaldamisel 
saadud kogemused näitavad, et mõned 
selle põhielemendid tuleks säilitada, 
sealhulgas riiklike ülemmäärade 
kindlaksmääramine, selleks et toetuse 
kogutase ei ületaks jooksvaid 
eelarvepiiranguid. Liikmesriigid peaksid, 
vähemalt uue põhitoetuskava 
rakendamise esimesel aastal, jätkuvalt 
rakendama ka riiklikku reservi, mida 
võidakse hallata piirkondlikult, mida 
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selleks, et võtta arvesse teatavate 
piirkondade erivajadusi. Toetusõiguste 
üleandmist ja kasutamist käsitlevad 
eeskirjad tuleks säilitada praegusel kujul, 
kuid võimaluse korral tuleks neid 
lihtsustada.

tuleks kasutada selleks, et hõlbustada 
noortel ja uutel põllumajandustootjatel 
toetuskavas osalemist või võib kasutada 
selleks, et võtta arvesse teatavate 
piirkondade erivajadusi. Toetusõiguste 
üleandmist ja kasutamist käsitlevad 
eeskirjad tuleks säilitada praegusel kujul, 
kuid võimaluse korral tuleks neid 
lihtsustada.

Or. en

Muudatusettepanek 32
Luis Manuel Capoulas Santos
Kompromissmuudatusettepanek

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) Liikmesriigid võivad kindlaks 
määrata vähendamiskordaja, mille 
väärtuseks võib olla null, selleks et saada 
võimalus vähendada sellise abikõlbliku 
maa suurust, mille tootmispotentsiaal on 
väiksem või kus toodetakse teatavat 
spetsiifilist toodangut. 

Or. en

Muudatusettepanek 33
Luis Manuel Capoulas Santos
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 123

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24 a) Liikmesriigid võivad otsustada 
kasutada osa oma riiklikust ülemmäärast 
selleks, et maksta põllumajandustootjatele 
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täiendavat iga-aastast esimeste hektarite 
toetust, selleks et võtta paremini arvesse 
majapidamiste erinevusi seoses nende 
majandustegevuse mahu, nende valitud 
tegevusala ja tööhõivega.

Or. en

Muudatusettepanek 34
Luis Manuel Capoulas Santos
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 229

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Üks uue ÜPP eesmärke on 
keskkonnahoidlikkuse suurendamine 
otsetoetuste keskkonnasäästlikumaks 
muutmise kohustusliku komponendiga, 
mis toetab kogu liidus kohaldatavaid 
kliimat ja keskkonda säästvaid 
põllumajandustavasid. Sellega seoses 
peaksid liikmesriigid kasutama oma 
otsetoetuste riikliku ülemmäära osa selleks, 
et maksta lisaks põhitoetusele ka iga-
aastast toetust põllumajandustootjate 
järgitavate kohustuslike 
põllumajandustavade eest, mille puhul 
võetakse arvesse eelkõige kliima- ja 
keskkonnapoliitika eesmärke. Need 
põllumajandustavad võivad olla lihtsate, 
üldistatud, mittelepinguliste ja iga-aastaste 
meetmete kujul, mis lähevad kaugemale 
nõuetele vastavusest ja on seotud 
põllumajandusega, nt põllukultuuride 
mitmekesistamine, püsirohumaa 
säilitamine, ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-alad. Kõnealuste 
põllumajandustavade kohustuslik iseloom 
peaks laienema ka 
põllumajandustootjatele, kelle 
põllumajanduslikud majapidamised 
asuvad täielikult või osaliselt NATURA 

(26) Üks uue ÜPP eesmärke on 
keskkonnahoidlikkuse suurendamine. 
Sellega seoses peaksid liikmesriigid 
kasutama oma otsetoetuste riikliku 
ülemmäära osa selleks, et maksta ka iga-
aastast toetust põllumajandustootjate 
järgitavate kohustuslike 
põllumajandustavade eest, mille puhul 
võetakse arvesse eelkõige kliima- ja 
keskkonnapoliitika eesmärke. Need 
põllumajandustavad võivad olla lihtsate, 
üldistatud, mittelepinguliste ja iga-aastaste 
meetmete kujul, mis lähevad kaugemale 
nõuetele vastavusest ja on seotud 
põllumajandusega, nt põllukultuuride 
mitmekesistamine, püsirohumaa ja 
püsikarjamaa säilitamine, ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-alad. 
Põllumajandustootjad, kes vastavad 
nõukogu 28. juuni 2007. aasta määruses 
(EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku 
tootmise ning mahepõllumajanduslike 
toodete märgistamise ja määruse (EMÜ) nr 
2092/91 kehtetuks tunnistamise kohta) 
sätestatud tingimustele, määruse (EL) nr 
[...] [ maaelu arengu määrus] artiklis 29 
sätestatud põllumajanduse, keskkonna ja 
kliimaga seotud toetuste saajad ja 
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2000 aladel, mis on hõlmatud nõukogu 
21. mai 1992. aasta direktiiviga 
92/43/EMÜ (looduslike elupaikade ning 
loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse 
kohta) ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 30. novembri 2009. aasta 
direktiiviga 2009/147/EÜ (loodusliku 
linnustiku kaitse kohta), kui kõnealused 
põllumajandustavad vastavad asjaomastes 
direktiivides sätestatud eesmärkidele.
Põllumajandustootjad, kes vastavad 
nõukogu 28. juuni 2007. aasta määruses 
(EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku 
tootmise ning mahepõllumajanduslike 
toodete märgistamise ja määruse EMÜ) nr 
2092/91 kehtetuks tunnistamise kohta) 
sätestatud tingimustele, peaksid saama 
kasu keskkonnasäästlikumaks muutmise 
komponendist ilma täiendavate 
kohustusteta, võttes arvesse 
mahepõllumajandussüsteemidest 
tulenevat üldtunnustatud keskkonnakasu. 
Kui keskkonnasäästlikumaks muutmise 
komponenti ei järgita, kohaldatakse 
karistusi vastavalt määruse (EL) nr […] 
[horisontaalne ÜPP määrus] artiklile 65.

põllumajandustootjad, kelle 
põllumajanduslikud majapidamised 
asuvad Natura 2000 aladel, peaksid saama 
kasu keskkonnasäästlikumaks muutmise 
komponendist ilma täiendavate 
kohustusteta. Teatud tingimustel võivad 
põllumajandustootjad, kelle 
majapidamine on sertifitseeritud riikliku 
keskkonnaalase sertifitseerimiskava 
alusel, samuti saada kasu 
keskkonnasäästlikumaks muutmise 
komponendist. Põllumajandustootjad 
peaks olema vabastatud kultuuride 
mitmekesistamise kohustusest ja 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-
aladega seotud kohustustest, kui vähemalt 
75 % nende põllumajandusmaast on 
püsirohumaa või püsikarjamaa või vees 
kasvavate kultuuride all. Kõnealust 
erandit kohaldatakse ainult siis, kui 
ülejäänud toetuskõlbliku 
põllumajandusmaa suurus ei ületa 50 
hektarit. 

Or. en

Muudatusettepanek 35
Luis Manuel Capoulas Santos
Kompromissmuudatusettepanek

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Selleks et põllumajandustootjad
säilitaksid püsirohumaa sellisena ka 
edaspidi, tuleks komisjonile aluslepingu 
artikli 290 kohaselt anda õigus võtta vastu 
õigusakte, et kehtestada eeskirjad seoses 
meetme kohaldamisega.

(28) Selleks et liikmesriigid säilitaksid 
püsirohumaa ja püsikarjamaa sellisena ka 
edaspidi, tuleks komisjonile aluslepingu 
artikli 290 kohaselt anda õigus võtta vastu 
õigusakte, et kehtestada eeskirjad seoses 
meetme kohaldamisega.
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Muudatusettepanek 36
Luis Manuel Capoulas Santos
Kompromissmuudatusettepanek

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Selleks et tagada ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-alade meetme 
rakendamine tõhusalt ja ühetaoliselt, kuid 
olles kohandatud liikmesriikide 
eripäradele, tuleks komisjonile aluslepingu 
artikli 290 kohaselt anda õigus võtta vastu 
õigusakte, et määratleda täpsemalt 
kõnealuse meetme all nimetatud 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alade 
liigid ning lisada ja määratleda muud 
selliste maa-alade liigid, mida võib võtta 
arvesse kõnealuses meetmes osutatud 
protsendimäära järgimiseks.

(29) Selleks et tagada ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-alade meetme 
rakendamine tõhusalt ja ühetaoliselt, kuid 
olles kohandatud liikmesriikide 
eripäradele, tuleks komisjonile aluslepingu 
artikli 290 kohaselt anda õigus võtta vastu 
õigusakte, et määratleda täpsemalt 
kõnealuse meetme all nimetatud 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alade 
liigid, lisada ja määratleda muud selliste 
maa-alade liigid, mida võib võtta arvesse 
kõnealuses meetmes osutatud
protsendimäära järgimiseks ja sätestada 
kogu ELi hõlmav kaalumiskordajate 
raamistik, selleks et arvutada, mitu 
hektarit kuulub ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-alade eri liikide 
alla. 

Or. en

Muudatusettepanek 37
Luis Manuel Capoulas Santos
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 301
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Tuleks võtta kasutusele lihtne ja 
konkreetne kava 
väikepõllumajandustootjate jaoks, et 
vähendada halduskulusid, mis on seotud 
otsetoetuste haldamise ja kontrollimisega. 
Sellega seoses tuleks ette näha 
kindlasummaline toetus, mis asendab kõik 
otsetoetused. Tuleks kehtestada 
formaalsuste lihtsustamist käsitlevad 
eeskirjad, mille eesmärk on muu hulgas 
vähendada väikepõllumajandustootjate 
kohustusi, mis on seotud nt toetuse 
taotlemise, kliimat ja keskkonda säästvate 
põllumajandustavade, nõuetele vastavuse 
ja kontrolliga, nagu on sätestatud määruses 
(EL) nr […] [horisontaalne ÜPP määrus], 
ilma et see takistaks reformi üldiste 
eesmärkide saavutamist, kusjuures 
väikepõllumajandustootjate suhtes 
kohaldatakse määruse (EL) nr […] 
[horisontaalne ÜPP määrus] II lisas 
osutatud liidu õigusakte. Kõnealuse kava 
eesmärk on toetada liidu 
väikepõllumajandustootjate olemasolevaid 
põllumajandusstruktuure, ilma et see 
pärsiks konkurentsivõimelisemate 
struktuuride loomist. Seepärast peaks 
toetuse andmine piirduma olemasolevate 
põllumajanduslike majapidamistega. 

(38) Liikmesriik võib võtta kasutusele 
lihtne ja konkreetne kava 
väikepõllumajandustootjate jaoks, et 
vähendada halduskulusid, mis on seotud 
otsetoetuste haldamise ja kontrollimisega. 
Sellega seoses võib ette näha 
kindlasummalise toetuse või 
kindlaksmääratud iga-aastase toetuse ühe 
toetusesaaja kohta, mis asendab kõik 
otsetoetused. Farmerid, kelle iga-aastased 
maksed ei ületa 1 500 eurot, tuleks 
automaatselt nendesse programmidesse 
kaasata. Võib kehtestada formaalsuste 
lihtsustamist käsitlevad eeskirjad, mille 
eesmärk on muu hulgas vähendada 
väikepõllumajandustootjate kohustusi, mis 
on seotud nt toetuse taotlemise, kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade, 
nõuetele vastavuse ja kontrolliga, nagu on 
sätestatud määruses (EL) nr […] 
[horisontaalne ÜPP määrus], ilma et see 
takistaks reformi üldiste eesmärkide 
saavutamist, kusjuures 
väikepõllumajandustootjate suhtes 
kohaldatakse määruse (EL) nr […] 
[horisontaalne ÜPP määrus] II lisas 
osutatud liidu õigusakte. Kõnealuse kava 
eesmärk on toetada liidu 
väikepõllumajandustootjate olemasolevaid 
põllumajandusstruktuure, ilma et see 
pärsiks konkurentsivõimelisemate 
struktuuride loomist. Seepärast peaks 
toetuse andmine piirduma olemasolevate 
põllumajanduslike majapidamistega. 

Or. en

Muudatusettepanek 38
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Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 17
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43) Oma maaelu arengu poliitika 
tugevdamiseks peaks liikmesriikidel olema 
võimalus kanda oma otsetoetuste 
ülemmäära vahendeid üle maaelu arengu 
toetusesse. Samas tuleks anda 
liikmesriikidele, kelle otsetoetuste tase on 
alla 90 % liidu keskmisest tasemest, 
võimalus kanda oma maaelu arengu toetuse 
vahendeid üle oma otsetoetuste ülemmäära 
alla. Selliseid valikuid tuleks teha teatavate 
piirangutega ning ühekordselt käesoleva 
määruse kohaldamise aja jooksul.

(43) Oma maaelu arengu poliitika 
tugevdamiseks peaks liikmesriikidel olema 
võimalus kanda oma otsetoetuste 
ülemmäära vahendeid üle maaelu arengu 
toetusesse. Kõigil liikmesriikidel peaks 
olema võimalik täiendada kõnealust 
ülekannet summaga, mis on 
proportsionaalne 
keskkonnasäästlikumaks muutmisele 
kulutamata rahaga, selleks et täiendavalt 
toetada põllumajandus-, keskkonna- ja 
kliimaalaseid meetmeid. Samas tuleks 
anda liikmesriikidele, kelle otsetoetuste 
tase on alla 90 % liidu keskmisest 
tasemest, võimalus kanda oma maaelu 
arengu toetuse vahendeid üle oma 
otsetoetuste ülemmäära alla. Selliseid 
valikuid tuleks teha teatavate piirangutega 
ning need tuleks vaadata läbi 1. augustiks 
2015 või 1. augustiks 2017.
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