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LÜHISELGITUS

Vajadus „rohelise” reformi järele

Ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) arvele langeb praegu enam kui 40% ELi kogueelarvest. 
See on määratu rahasumma ja seetõttu on keskkonnakaitse seisukohast vägagi tähtis, kas seda 
raha kulutatakse jätkusuutlikul viisil või mitte. Edaspidise keskkonda huvides vajame muutust 
ÜPP paradigmas. 

Laiemalt vaadates ei ole kahtlust, et tänane põllumajandustegevus Euroopas ei ole pikemas 
perspektiivis jätkusuutlik. Sellel on rängad tagajärjed meie loodusvaradele, sealhulgas 
mullale, veele, looduslikule mitmekesisusele ja kliimale. Seda probleemi võib illustreerida 
mõne näitega:

 Põllumajandusmaal on suur tähtsus looma- ja linnuliikide elupaigana. aastal langes 
Euroopa põllumajandusmaa linnustiku indeks, millega mõõdetakse 
põllumajandusmaade linnustikupopulatsioone, kõigi aegade madalaimale tasemele.

 Põllumajandus on Euroopas suur veesaasteallikas. Põllumajandusest on pärit üle 50% 
vees leiduvatest lämmastiku- ja suur osa fosforiühenditest.

 Põllumajandus annab 9.6% ELi kasvuhoonegaaside heitkogustest, 75% ELi 
lämmastikoksiidide ja 49% metaani heitkogustest. 

Kui me tahame seda arengut väärata ja muuta Euroopa põllumajanduse jätkusuutlikuks, 
peame põhimõtteliselt muutma ÜPP aluspõhimõtteid. ÜPP eelarvest 75% moodustavate 
otsetoetustega on tavapäraselt toetatud intensiivpõllumajandust. Ja peale nõuetelevastavuse 
eeskirjade ei stimuleeri otsetoetused millegagi jätkusuutlikku tootmist. 

Raportööri ettepanek on reformida ÜPP otsetoetusi selliselt, et need läheksid eeskätt 
jätkusuutlikult majandavatele põllumajandustootjatele. ÜPP juhtpõhimõte peab olema tagada, 
et avaliku sektori vahenditega toetataks avalikke hüvesid. 

Komisjoni ettepanek – ja kuidas seda saaks paremaks muuta

Komisjon esitas 2011. aasta novembris reformiettepaneku, mille eesmärk oli muuta 
otsetoetused keskkonnasõbralikumaks. Ettepanek sisaldas kolme nn „rohelist” elementi: 
põllukultuuride mitmekesistamine, püsirohumaad ning ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-
alad. Raportöör teeb ettepaneku täiustada neid alltoodud abinõudega.

1. Põllukultuuride mitmekesistamise asemel on meil vaja viljavaheldust. Põllukultuuride 
mitmekesistamine annaks tootjatele vaid stiimuli eraldada oma maast väikesed siilud teiste 
kultuuride kasvatamiseks ega aitaks keskkonda. Viljavaheldus seevastu hoiaks ära 
monokultuursuse, suurendaks bioloogilist mitmekesisust ja vähendaks pestitsiidide vajadust.

2. Raportöör toetab püsirohumaade või -karjamaade säilitamise mõtet, tagamaks et nende 
pindala jääks vähemalt praegusele tasemele. Selle eesmärgi saavutamiseks tuleks aga 
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püsikarjamaade mahu säilitamise baasaasta viia aga mitte tulevikku, vaid pigem minevikku. 
Vastasel juhul loob see põllumajandustootjatele väärastunud stiimuli selle nõude täitmisest 
hoidumiseks oma rohumaad üles künda.

3. Üks väga kasulik punkt komisjoni ettepanekus on mõte põllumajandusmaa eraldamisest 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-aladeks (ÖKM), mis tuleks jätta kasutusest välja. 
Raportööri ettepanek on aga tõsta ÖKM kategooria jaoks eraldatavate maade osakaalu 
seitsmelt protsendilt 10%-le, sest analüüsidest nähtub, et märkimisväärsete tulemuste 
saamiseks tuleb ÖKMideks eraldada vähemalt 10% põllumajandusmaast1. 

4. Raportööri viimane ettepanek on lisada meetmepaketti neljas ökoloogiline element, milleks 
on pinnasel taimkatte säilitamise nõue. Põllumajandustootjad peavad tagama, et pinnas ei jää 
enam kui 5–8 järjestikuseks nädalaks taimkatteta. See on tähtis abinõu, et vältida 
pinnaseeerosiooni ja veekeskkonna saastamist toitainetega.

Ümbersuunamine

Üks tähtsamaid põllumajanduse keskkonnasõbralikumaks muutmisega seonduvaid arutelusid 
toimub vahendite ümbersuunamise küsimuse üle. Kui suurt osa esimese samba rahalistest 
vahenditest peaks olema võimalik teise samba alla ümber suunata? Komisjon pakub selleks 
10%, kuid ei ole selge, millega seda numbrit põhjendatakse. Ümbersuunamine on vabatahtlik, 
mistõttu ei ole ühtegi selget põhjust, miks liikmesriikidel ei võiks lasta ise otsustada, kui palju 
vahendeid nad tahaksid esimesest sambast teise samba alla ümber suunata. 

Raportöör paneb ette kaotada komisjoni ettepanekus mõnede liikmesriikide jaoks ette nähtud 
vastupidise ümbersuunamise võimalus. Praegu selline võimalus puudub ja selle sisseviimine 
oleks keskkonnakaitse seisukohalt tõepoolest väga problemaatiline. 

Eesmärgiks jätkusuutlikum põllumajandus

Strateegias „Euroopa 2020” on EL kohustunud tagama majanduskasvu jätkusuutlikkuse. 
Sellega seoses on EL võtnud eesmärgiks peatada ELis 2020. aastaks bioloogilise 
mitmekesisuse vähenemine ja ökosüsteemiteenuste halvenemine ja nende seisund teostataval 
määral taastada. Ning ELi vähese süsinikuheitega majanduse tegevuskavas on võetud 
kohustuseks vähendada 2050. aastaks põllumajandussektori kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
42-49%. 

Selleks et need eesmärgid ei jääks vaid sõnadeks, tuleb ELil otsetoetuste kasutamine ÜPPs 
ulatuslikult ümber korraldada. Avaliku sektori rahaga tuleb toetada avalikke hüvesid. Meie 
eesmärk peaks olema kinnistada see põhimõte ÜPP reformis.

                                               
1 Vt muu hulgas Naturschutzbund Deutschland (NABU), jaanuar 2008. „Die Bedeutung der 
obligatorischen Flächenstilllegung für die biologische Vielfalt”. Berliin.
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MUUDATUSETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval põllumajanduse ja 
maaelu arengu komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

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)Vastuvõetud eeskirjad peaksid tagama, 
et maa toetuskõlblikkus kajastaks iga 
liikmesriigi unikaalseid tingimusi nii maa 
harimise kui ka põllumajanduslikel 
eesmärkidel kasutamise osas ning 
traditsiooniliste karjamaade füüsilisi 
omadusi, et hoida ära maa kasutamata 
jätmist ning säilitada bioloogilist 
mitmekesisust ja maastiku omadusi. 
Selleks et võtta arvesse konkreetseid uusi 
elemente, tagada toetusesaajate kaitse ja 
avalike hüvede pakkumine, tuleks 
komisjonile aluslepingu artikli 290 
kohaselt anda õigus võtta vastu õigusakte, 
et sätestada täiendavad mõisted seoses 
käesoleva määruse kohase toetuse 
saamisega, minimaalsed tegevused maa-
alade hoidmiseks karjatamiseks või 
harimiseks sobilikus seisukorras,
minimaalsed looduskaitsetegevused 
vastavalt programmile Natura 2000 või 
muudele samaväärsetele kaitsekavadele
ning kriteeriumid, mida 
põllumajandustootjad peavad järgima 
selleks, et täita kohustust hoida 
põllumajandusmaa põllumajanduslikult ja 
ökoloogiliselt heas seisukorras, samuti 
kriteeriumid, et määrata kindlaks rohu ja
muude söödataimede ülekaal
püsikarjamaadel.
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Selgitus

Praegune põllumajandustegevuse mõiste rahuldab meid, kuna selles võetakse arvesse nii 
põllumajandustoodete tootmist kui ka peamisi ökoloogilisi avalikke hüvesid, mida saab 
tagada maade põllumajanduslikult ja ökoloogiliselt hea seisukord. Kuna enamiku esimese 
samba otsetoetuste tingimus on maade põllumajanduslikult ja ökoloogiliselt hea seisukord, 
peaks see olema kesksel kohal ka põllumajandustegevuse mõistes.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10a) Liikmesriigid peaksid saama kanda 
esimese samba alt teise samba alla sellise 
summa, nagu nad ise otsustavad. Kui 
liikmesriik seda soovib, võib valitud 
summa koguda igal aastal kooskõlas 
artikliga 14. Selline kahe samba vaheline 
paindlikkus peaks tagama, et ühine 
põllumajanduspoliitika soodustab liidus 
keskkonna seisukohalt positiivset arengut.

Muudatusettepanek 3

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 

(26) Üks uue ÜPP peamisi eesmärke on
säästva põllumajanduse toetamine ja selle
keskkonnahoidlikkuse suurendamine 
otsetoetuste keskkonnasäästlikumaks 
muutmise kohustusliku komponendiga. 
Niiviisi toetatakse kliimat, bioloogilist 
mitmekesisust ja keskkonda säästvaid 
põllumajandustavasid kogu liidus, 
säilitades samal ajal maakasutuses 
tasakaalu toiduga kindlustatuse ja 
keskkonnakaalutluste vahel. Sellega 
seoses peaksid liikmesriigid kasutama oma 
otsetoetuste riikliku ülemmäära üht, 
põhitoetusega rangelt seotud osa selleks, 
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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 
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.

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, kontrollitavate,
mittelepinguliste ja iga-aastaste meetmete 
kujul, mis lähevad kaugemale nõuetele 
vastavusest ja on seotud põllumajandusega, 
nt külvikord, püsikarjamaa säilitamine,
pinnasel taimkatte säilitamine ja
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alad.
Kõnealuste põllumajandustavade 
kohustuslik iseloom peaks laienema ka 
põllumajandustootjatele, kelle 
põllumajanduslikud majapidamised asuvad 
täielikult või osaliselt NATURA 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.

Selgitus

Keskkonnakaitseks mõeldud toetuse tõhususe ja selle kasutuselevõtu tagamiseks kogu ELis 
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tuleks see siduda põhitoetusega ja mitte anda selle lisana.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Selleks et tagada põllukultuuride 
mitmekesistamise meetme all osutatud 
kohustuste täitmine proportsionaalsel ja 
diskrimineerimist vältival moel ning et see 
tõhustaks keskkonnakaitset, tuleks 
komisjonile aluslepingu artikli 290 
kohaselt anda õigus võtta vastu õigusakte, 
milles sätestatakse põllukultuuri mõiste ja 
eeskirjad seoses meetme kohaldamisega.

(27) Selleks et tagada külvikorra meetme 
all osutatud kohustuste täitmine 
proportsionaalsel ja diskrimineerimist 
vältival moel ning et see tõhustaks 
keskkonnakaitset, tuleks komisjonile 
aluslepingu artikli 290 kohaselt anda õigus 
võtta vastu õigusakte, milles sätestatakse 
põllukultuuri mõiste ja eeskirjad seoses 
meetme kohaldamisega.

Muudatusettepanek 5

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

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28a) Et tagada pinnasel taimkatte 
säilitamise meetme all osutatud 
kohustuste aus ja mittediskrimineeriv 
täitmine nii, et see tõhustaks 
veekeskkonna kaitset ja tõkestaks 
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pinnaseerosiooni, tuleks komisjonile 
aluslepingu artikli 290 kohaselt anda 
õigus võtta vastu õigusakte, millega 
sätestatakse meetme kohaldamise 
eeskirjad.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Põllumajanduse säästva arengu 
edendamiseks looduslikust eripärast 
tingitud piirangutega aladel peaks 
liikmesriikidel olema võimalus kasutada 
oma otsetoetuste riikliku ülemmäära osa 
selleks, et anda kõigile selliste alade 
põllumajandustootjatele lisaks 
põhitoetusele ka iga-aastast pindalatoetust.
Kõnealune toetus ei peaks asendama 
toetust, mida antakse maaelu arengu 
programmide raames ning seda ei tuleks 
anda põllumajandustootjatele, kes 
tegutsevad nõukogu 20. septembri 2005. 
aasta määruse (EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu 
Arengu Euroopa Põllumajandusfondist
(EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste 
kohta) kohaselt määratud aladel, kuid mis 
ei ole määratud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu [kuupäev] määruse (EL) nr […] 
(Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate 
maaelu arengu toetuste kohta) [maaelu 
arengu määrus] artikli 46 lõike 1 kohaselt.

(30) Põllumajanduse säästva arengu 
edendamiseks looduslikust eripärast 
tingitud piirangutega aladel peaks 
liikmesriikidel olema võimalus kasutada 
oma otsetoetuste riikliku ülemmäära osa 
selleks, et anda kõigile selliste alade 
põllumajandustootjatele lisaks 
põhitoetusele ka iga-aastast pindalatoetust.
Liikmesriigid võivad objektiivsete 
ökoloogiliste kriteeriumide, näiteks suure 
loodusväärtuse põhjal piirata neid 
põllumajandustootjatele tehtavaid 
väljamakseid, millele osutatakse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu ... määruse (EL) 
nr […] (Maaelu Arengu Euroopa 
Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate 
maaelu arengu toetuste kohta (maaelu 
arengu määrus)) artikli 33 lõikes 1.
Kõnealune toetus ei peaks asendama 
toetust, mida antakse maaelu arengu 
programmide raames ning seda ei tuleks 
anda põllumajandustootjatele, kes 
tegutsevad nõukogu 20. septembri 2005. 
aasta määruse (EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu 
Arengu Euroopa Põllumajandusfondist
(EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste 
kohta) kohaselt määratud aladel, kuid mis 
ei ole määratud määruse (EL) nr [maaelu 
arengu määrus] artikli 46 lõike 1 kohaselt.

Selgitus

Selle meetme kaudu tuleks toetada põllumajandustootjaid, kes looduslike piirangutega aladel 
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tegutsedes aitavad aktiivselt kaasa maastiku kaitsele ja säilitamisele ning loodusliku 
mitmekesisuse, mullastiku, kliima ja vete eest hoolitsemisele. Sellised vähem soodsate 
piirkondadega seonduvad põllumajandussüsteemid nagu suure loodusväärtusega 
põllumajandus võivad anda kvaliteetseid toiduaineid ning oluliselt aidata pakkuda 
niisuguseid ökoloogilisi ühiskondlikke hüvesid nagu süsiniku säilitamine, puhas vesi, 
maastike kvaliteet ja bioloogiline mitmekesisus. 

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Liikmesriikidel tuleks lubada kasutada 
oma otsetoetuste riikliku ülemmäära osa 
tootmiskohustusega seotud toetuse 
maksmiseks teatavates sektorites selgelt 
määratletud juhtudel. Tootmiskohustusega 
seotud toetusteks kasutatavad vahendid 
olema piiratud asjakohase tasemega, 
võimaldades samal ajal sellist toetust anda 
liikmesriikides või nende konkreetsetes 
piirkondades, kus teatavaid 
põllumajandusliku tootmise viise või 
teatavaid põllumajandussektoreid peetakse 
majanduslikel, keskkonnaalastel ja/või 
sotsiaalsetel põhjustel eriti tähtsaks ning 
kus valitseb teatav olukord. Liikmesriikidel 
tuleks lubada kõnealuseks toetuseks 
kasutada kuni 5 % oma riiklikust 
ülemmäärast või 10 % juhul, kui 
tootmiskohutusega seotud toetuse tase 
ületab 5 % vähemalt ühel aastal 
ajavahemikus 2010–2013. Nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel, kui teatavad 
konkreetsed tundlikud vajadused 
piirkonnas on tõendatud ja pärast 
komisjoni heakskiitu, saaksid 
liikmesriigid kasutada rohkem kui 10 % 
oma kõnealusest ülemmäärast. 
Tootmiskohustusega seotud toetust tuleks 
anda üksnes määral, mis on vajalik 
praeguse tootmistaseme säilitamise 
innustamiseks asjaomastes piirkondades. 
Kõnealune toetus peaks olema 
kättesaadav ka põllumajandustootjatele, 

(33) Liikmesriikidel tuleks lubada kasutada 
oma otsetoetuste riikliku ülemmäära osa 
tootmiskohustusega seotud toetuse 
maksmiseks teatavates sektorites selgelt 
määratletud juhtudel. Tootmiskohustusega 
seotud toetusteks kasutatavad vahendid 
olema piiratud asjakohase tasemega, 
võimaldades samal ajal sellist toetust anda 
liikmesriikides või nende konkreetsetes 
piirkondades, kus teatavaid 
põllumajandusliku tootmise viise või 
teatavaid põllumajandussektoreid peetakse 
majanduslikel, keskkonnaalastel ja/või 
sotsiaalsetel põhjustel eriti tähtsaks ning 
kus valitseb teatav olukord. Liikmesriikidel 
tuleks lubada kõnealuseks toetuseks 
kasutada kuni 5 % oma riiklikust 
ülemmäärast või 10 % juhul, kui 
tootmiskohutusega seotud toetuse tase 
ületab 5 % vähemalt ühel aastal 
ajavahemikus 2010–2013. 
Tootmiskohustusega seotud toetuse 
võimalus peaks piirduma väikeste ja 
erivajadustega sektoritega ning seda ei 
tohiks kasutada üldise abivahendina. 
Sellega seoses tuleks tootmiskohustusega 
seotud toetused järk-järgult kaotada 
niipea kui võimalik.
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kes 31. detsembril 2013 omavad määruse 
(EÜ) nr 1782/2003 ja määruse (EÜ) nr 
73/2009 kohaselt jaotatud eritoetusõigusi 
ja kellel ei ole toetuskõlblikke hektareid 
toetusõiguste aktiveerimiseks. Seoses 
sellise vabatahtliku tootmiskohustusega 
seotud toetuse heakskiitmisega, mis ületab 
10 % liikmesriigiti määratud iga-aastasest 
riiklikust ülemmäärast, peaks komisjonil 
olema täiendavalt õigus võtta vastu 
rakendusakte ilma määrust (EL) nr 
182/2011 kohaldamata.

Muudatusettepanek 9

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 

(38) Peaks olema võimalik võtta 
kasutusele lihtne ja konkreetne kava 
väikepõllumajandustootjate jaoks, et 
vähendada halduskulusid, mis on seotud 
otsetoetuste haldamise ja kontrollimisega. 
Liikmesriikidel peaks olema siiski 
võimalik ise otsustada, kas võtta 
konkreetne kava kasutusele. 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 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. Kuigi on võimalik 
vähendada neid 
väikepõllumajandustootjate kohustusi, 
mis on seotud käesoleva määruse III 
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struktuuride loomist. Seepärast peaks 
toetuse andmine piirduma olemasolevate 
põllumajanduslike majapidamistega. 

jaotise 2. peatükis määratletud kliimat ja 
keskkonda säästvate 
põllumajandustavadega, peaksid 
väikepõllumajandustootjad ikkagi järgima 
nõuetele vastavust. Kõnealuse kava 
eesmärk on toetada liidu 
väikepõllumajandustootjate olemasolevaid 
põllumajandusstruktuure, ilma et see 
pärsiks konkurentsivõimelisemate 
struktuuride loomist. Seepärast peaks 
toetuse andmine piirduma olemasolevate 
põllumajanduslike majapidamistega. 

Selgitus

Kuigi keskkonnasõbralike nõuete järgimise vähendamine on väikepõllumajandustootjate 
puhul õigustatud eesmärgiga edendada väikesemahulist põllumajandust, on siiski asjakohane 
nõuda, et põllumajandustootjad järgivad nõuetele vastavust, kuna sedaviisi tagatakse 
keskkonnakaitse miinimumtase.

Muudatusettepanek 10

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.
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Muudatusettepanek 11

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) „põllumajanduslik tegevus” – c) „põllumajanduslik tegevus” –

– põllumajandustoodete tootmine ja 
kasvatamine, sealhulgas saagikoristus, 
lüpsikarja pidamine, 
põllumajandusloomade aretamine ja 
pidamine;

– põllumajandustoodete tootmine ja 
kasvatamine, sealhulgas saagikoristus, 
lüpsikarja pidamine, 
põllumajandusloomade aretamine ja 
pidamine;

– põllumajandusmaa hoidmine 
karjatamiseks või harimiseks sobilikus 
seisukorras ilma erilisi ja 
traditsioonilistest erinevaid 
põllumajandusmeetodeid või -masinaid 
vajava ettevalmistava tegevuseta; või

põllumajandusmaa hoidmine 
põllumajanduslikult ja ökoloogiliselt heas 
seisukorras, nagu on määratletud 
määruse (EL) nr […] [horisontaalne ÜPP 
määrus] artiklis 94;

– liikmesriikide kehtestatav minimaalne 
tegevus põllumajandusmaal, mida hoitakse 
karjatamiseks ja harimiseks sobilikus 
seisukorras;

liikmesriikide kehtestatav minimaalne 
tegevus põllumajandusmaal, mida hoitakse 
karjatamiseks ja harimiseks sobilikus 
seisukorras, või looduskaitsetegevus 
põllumajandusmaadel vastavalt 
programmile Natura 2000 või muudele 
samaväärsetele kaitsekavadele;

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c – taane 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– mahajäetud põllumajandusmaa uuesti 
kasutusele võtmine.
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Muudatusettepanek 13

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) „põllumajandusmaa” – põllumaa, 
püsirohumaa või püsikultuuride all olev 
maa-ala;

e) „põllumajandusmaa” – viljelusmaa, 
püsikarjamaa või püsikultuuride all olev 
maa-ala.

Muudatusettepanek 14

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) „püsikultuurid” – külvikorravälised 
kultuurid, välja arvatud püsirohumaa, mis 
võtavad maa enda alla vähemalt viieks 
aastaks ja annavad korduvat saaki, 
sealhulgas puukoolid ja lühikese 
raieringiga madalmets;

g) „püsikultuurid” – külvikorravälised 
kultuurid, välja arvatud püsikarjamaa, mis 
võtavad maa enda alla vähemalt viieks 
aastaks ja annavad korduvat saaki, 
sealhulgas puukoolid ja lühikese 
raieringiga madalmets;

Muudatusettepanek 15

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) „püsikarjamaa” – maa, mida 
kasutatakse rohu, puittaimede või muude
söödataimede kasvatamiseks ning mida ei 
ole seitsme aasta jooksul või kauem
küntud ega uuesti külvatud ning millel 
kasvavad peale rohu või muude 
söödataimede ka muud karjatamise 
seisukohalt sobilikud liigid;

Muudatusettepanek 16
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt k a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k a) „suure loodusväärtusega 
põllumajandus” –
põllumajandussüsteemid, mis hõlmavad 
põllumajandustegevust ja 
põllumajandusmaad, mille omaduste 
põhjal võib eeldada, et nad toetavad 
bioloogilist mitmekesisust või 
kaitseväärtust omavaid liike ja 
elupaikasid. Nendele süsteemidele on 
omane ekstensiivne põllumajandus ja 
palju looduslikku või poollooduslikku 
taimkatet. Neid võib iseloomustada ka 
mitmekesine maakate.

Selgitus

Põhineb raportööri esitatud muudatusettepanekul nr 16.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

a) sätestada täiendavad mõisted seoses 
käesoleva määruse alusel antava toetuse 
saamisega;

a) sätestada täiendavad mõisted seoses 
käesoleva määruse alusel antava toetuse 
saamisega;

b) kehtestada raamistik, mille kohaselt
määratlevad liikmesriigid minimaalsed 
tegevused maa-aladel, mida hoitakse 
karjatamiseks või harimiseks sobilikus 
seisukorras;

b) kehtestada raamistik, mille kohaselt
määratletakse minimaalsed tegevused 
maa-aladel, mida hoitakse karjatamiseks 
või harimiseks sobilikus seisukorras, ning 
minimaalne looduskaitsetegevus vastavalt 
programmile Natura 2000 või muudele 
samaväärsetele kaitsekavadele, nagu on 
osutatud lõike 1 punkti c kolmandas 
taandes;

c) kehtestada kriteeriumid, mida c) kehtestada kriteeriumid, mida 
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põllumajandustootjad peavad järgima, et 
täita kohustust hoida põllumajandusmaa
karjatamiseks või harimiseks sobilikus
seisukorras, nagu on osutatud lõike 1
punktis c.

põllumajandustootjad peavad järgima, et 
täita kohustust hoida põllumajandusmaa
põllumajanduslikult ja ökoloogiliselt heas
seisukorras, nagu on osutatud lõike 1
punkti c teises taandes.

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

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

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Otsetoetusi ei anta füüsilistele või 
juriidilistele isikutele ega füüsiliste või 
juriidiliste isikute rühmadele, kelle
põllumajandusmaadel ei toimu artikli 4 
lõike 1 punkti c kohast 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.
2. Lõiget 1 ei kohaldata 
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:
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;
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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.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 teatav protsent
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.

Esimeses lõigus osutatud otsusest 
teavitatakse komisjoni kõnealuses lõigus 
osutatud kuupäevaks.

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

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

1 a. Alates 2014. aastast võib liikmesriik 
igal aastal enne 1. augustit otsustada 
suurendada iga-aastast riiklikku 
ülemmäära, mida saab järgmisel aastal 
kasutada EAFRDst rahastatavate maaelu 
arengu programmide raames võetavateks 
meetmeteks.
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Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 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.

välja jäetud

Esimeses lõigus osutatud otsusest 
teavitatakse komisjoni kõnealuses lõigus 
osutatud kuupäevaks.
Teise lõigu kohaselt teatatav 
protsendimäär jääb lõikes 1 osutatud 
aastate jooksul samaks.

Selgitus

Vastupidist ümbersuunamist ei tohiks lubada, kuna see oleks kehtivate õigusaktidega 
võrreldes samm tagasi. Teise samba alla kuuluvaid rahalisi vahendeid ei tohiks seega 
kasutada esimeses sambas toimunud ebaõiglase jaotuse kompenseerimiseks.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Liikmesriigid kasutavad riiklikku reservi 
toetusõiguste jaotamiseks, seejuures on 
eelistatud põllumajanduslikku tegevust 
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alustatavad noored põllumajandustootjad. alustatavad noored põllumajandustootjad.
Noortele põllumajandusettevõtjatele, kes 
rakendavad keskkonnahoidlikke 
põllumajandustavasid (integreeritud 
kahjuritõrje, kõrge loodusliku väärtusega 
ja mahepõllumajandus), antakse õigus 
maksimaalsele toetusele.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 5 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) muuta maa, mille kasutamisest on 
loobutud, taas haritavaks.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõigud 1 ja 2

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

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) tagavad külvikorra, nagu on 
kirjeldatud artiklis 30;

b) säilitavad oma põllumajandusliku 
majapidamise olemasoleva püsirohumaa 
ning

b) säilitavad oma põllumajandusliku 
majapidamise olemasoleva püsikarjamaa, 
nagu on osutatud artiklis 31;

c) nende põllumajandusmaa hõlmab 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala.

c) nende põllumajandusmaa hõlmab 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala, 
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nagu on osutatud artiklis 32; ning
c a) nad ei jäta oma maad taimkatteta 
rohkem kui 5–7 järjestikuseks nädalaks, 
nagu on osutatud artiklis 31a;

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 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 nelja
põllumajandustava hulgast nende jaoks 
olulisi, täites seejuures artikli 30, 31 ja 32 
nõudeid. 

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllukultuuride mitmekesistamine Külvikord

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 

1. Kui põllumajandustootja põllumaa on 
suurem kui kolm hektarit ning suurema osa 
aastast ei kasutata seda rohu tootmiseks
(külvatud või looduslik) ega kesana ning 
sellel ei kasvatata püsikultuure, nagu 
oliivisalud, viinamarjaistandused või 
puuviljaaiad, või vees kasvavaid 
põllukultuure, siis kasutatakse põllumaal 
kolme eri põllukultuuriga külvikorda, mis 
sobib kohaliku kliima, pinnase ja 
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hõlma üle 70 % põllumaast. veetingimustega, või jäetakse see kolmeks 
järjestikuseks aastaks sööti. Külvikorras 
sisalduvad liblikõielised kultuurid.
1 a. Erandina lõikest 1 kasvatatakse 
aladel, kus nt külma kliima tõttu ei ole 
põllumajanduslikult võimalik kolmel 
järjestikusel aastal kolme põllukultuuri 
kasvatada, põllumaal kaht eri 
põllukultuuri.
1 b. Erandina lõikest 1 võidakse aladel, 
kus põllumajanduslikult ei ole võimalik 
liblikõielisi kultuure kasvatada, 
põllumajandustootjad nende kultuuride 
kasvatamisest vabastada.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 31 Artikkel 31

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

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

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

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

2. Liikmesriigid võivad muuta kuni 5% 
oma püsikarjamaa võrdlusaladest
piirkondlikul tasandil. Sel juhul 
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kohaldata vääramatu jõu või erandlike 
asjaolude korral.

dokumenteerivad liikmesriigid asjaolu, et 
muudetud alad ei kuulu keskkonnakaitse 
seisukohast kõige väärtuslikumate alade 
hulka. Kõnealust piirangut ei kohaldata 
vääramatu jõu või erandlike asjaolude 
korral.

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

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

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 31 a
Pinnase taimkate

1. Põllumajandustootjad tagavad, et kogu 
nende toetuskõlblikku maad ei jäeta 
taimkatteta üle viie nädala järjest ning 
kuivades eritingimustes või 
juurumbrohtude tõrjeks üle kaheksa 
nädala järjest. Erandkorras võidakse 
lubada pikemat ajavahemikku
juurumbrohtude tõrjeks ühel aastal, kui 
viie aasta kohta arvutatuna peetakse kinni 
viienädalasest piirmäärast. Taimkatteta 
maaribad, mis on maastikuhoolduse 
elemendid, on samuti vastuvõetavad. 
Pinnasel taimkatte säilitamine võib 
hõlmata looduslikku taimkatet, 
vahekultuure, kõrrepõldu, rohttaimi või 
muud taimkatet püsikultuuride all. 
2. Komisjonile antakse õigus võtta 
kooskõlas artikliga 55 vastu delegeeritud 
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õigusakte, millega sätestatakse lõikes 1 
osutatud pinnasel taimkatte säilitamise 
meetmest tulenevaid kohustusi käsitlevad 
eeskirjad.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Põllumajandustootjad tagavad, et 
vähemalt 7% nende toetuskõlblikest 
hektaritest vastavalt artikli 25 lõikele 2, 
välja arvatud püsikarjamaa all olev maa, 
on ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-
ala, näiteks kesa, veepüüde terrassid, 
maastikule iseloomulikud vormid, 
puhvervööndid ja poollooduslikud 
kasvukohad. Selleks, et lugeda need 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-
aladeks, ei tohi neid alasid künda, neile 
külvata ega neid väetada anorgaaniliste 
väetistega või pritsida, kuid neil võib 
loomi karjatada, neid võib koristada või 
niita asjakohasel ajal, mis on kooskõlas 
bioloogilise mitmekesisuse säilitamise 
vajadustega.
1 a. Erandina lõikest 1 vähendatakse 
lõikes 1 osutatud miinimumprotsenti 
vähemalt 5 protsendile juhul, kui 
talupidajate rühmadest koosnevad 
ühisettevõtted on loonud püsivad, kõrvuti 
asuvad ökoloogilise kasutuseesmärgiga 
maa-alad.
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Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Selgitus

Selle meetme kaudu tuleks toetada põllumajandustootjaid, kes looduslike piirangutega aladel 
tegutsedes aitavad aktiivselt kaasa maastiku kaitsele ja säilitamisele ning loodusliku 
mitmekesisuse, mullastiku, kliima ja vete eest hoolitsemisele. Sellised vähem soodsate 
piirkondadega seonduvad põllumajandussüsteemid nagu suure loodusväärtusega 
põllumajandus võivad anda kvaliteetseid toiduaineid ning oluliselt aidata pakkuda 
niisuguseid ökoloogilisi ühiskondlikke hüvesid nagu süsiniku säilitamine, puhas vesi, 
maastike kvaliteet ja bioloogiline mitmekesisus. 

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 5 – lõik 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid määratlevad sel juhul 
piirkonnad objektiivsete ja 
mittediskrimineerivate kriteeriumide 
kohaselt, nagu nende looduslikust eripärast 
tingitud piirangute tunnusjooned ja 
agronoomiline seisund.

Liikmesriigid määratlevad sel juhul 
piirkonnad objektiivsete ja 
mittediskrimineerivate kriteeriumide 
kohaselt, nagu nende looduslikust eripärast 
tingitud piirangute tunnusjooned, 
keskkonnaomadused ja agronoomiline 
seisund.

Selgitus

Selle meetme kaudu tuleks toetada põllumajandustootjaid, kes looduslike piirangutega aladel 
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tegutsedes aitavad aktiivselt kaasa maastiku kaitsele ja säilitamisele ning loodusliku 
mitmekesisuse, mullastiku, kliima ja vete eest hoolitsemisele. Sellised vähem soodsate 
piirkondadega seonduvad põllumajandussüsteemid nagu suure loodusväärtusega 
põllumajandus võivad anda kvaliteetseid toiduaineid ning oluliselt aidata pakkuda 
niisuguseid ökoloogilisi ühiskondlikke hüvesid nagu süsiniku säilitamine, puhas vesi, 
maastike kvaliteet ja bioloogiline mitmekesisus. 

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda üksnes sektoritele või liikmesriigi 
piirkondadele, kus teatavaid 
põllumajanduslikke tootmisviise või 
põllumajandussektoreid peetakse 
majanduslikel ja/või sotsiaalsetel ja/või
keskkonnaalastel põhjustel eriti tähtsaks, 
kuid mille puhul esineb teatavaid raskusi.

2. Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda üksnes sektoritele või liikmesriigi 
piirkondadele, kus teatavaid 
põllumajanduslikke tootmisviise või 
põllumajandussektoreid peetakse 
majanduslikel ja/või sotsiaalsetel ja 
keskkonnaalastel põhjustel eriti tähtsaks, 
kuid mille puhul esineb teatavaid raskusi.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Selleks et tagada puuvilla eritoetuse 
tõhus haldamine, antakse komisjonile 
artikli 55 kohaselt õigus võtta vastu 

3. Selleks et tagada puuvilla eritoetuse 
tõhus haldamine, antakse komisjonile 
artikli 55 kohaselt õigus võtta vastu 
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delegeeritud õigusakte seoses eeskirjade ja 
tingimustega maa ja sortide heakskiitmise 
kohta puuvilla eritoetuse puhul.

delegeeritud õigusakte seoses eeskirjade ja 
tingimustega maa ja sortide heakskiitmise 
kohta puuvilla eritoetuse puhul. Nendes 
eeskirjades sisaldub keskkonnamõju 
hindamise nõue.

Selgitus

Arvestades ulatuslikku pestitsiidide kasutamist ja suurt kastmisvee kulu puuvillakasvatuses, 
on kohane nõuda keskkonnamõju hindamist, enne kui anda luba konkreetsel maal puuvilla 
kasvatamiseks.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid rakendavad käesolevast 
jaotisest lähtudes 
väikepõllumajandustootjate kava. Kui aga 
konkreetses liikmesriigis on võimalikke 
toetusesaajaid alla 5% selle riigi 
põllumajandustootjate arvust, ei pea see 
riik väikepõllumajandustootjate kava 
rakendama.

Selgitus

Ülemäärase bürokraatia vältimiseks peaks väikepõllumajandustootjate kava rakendamine 
jääma liikmesriigi otsustada.
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