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Muudatusettepanek 45
Åsa Westlund

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 toetuskõlbulikkus peegeldaks 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 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.

Or. en

Muudatusettepanek 46
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9
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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, samuti 
kriteeriumid, et määrata kindlaks rohu või 
muude rohttaimede ülekaal püsirohumaa ja 
karjamaa puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 47
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Liikmesriikidele tuleks anda 
võimalus kanda kõnealune summa 
esimesest sambast teise. Maksimaalse üle 
kanda lubatud summa peaks kinnitama 
komisjon pärast liikmesriikidega 
konsulteerimist, hiljemalt 2014. aasta 
alguseks.

Or. lt

Muudatusettepanek 48
Kārlis Šadurskis
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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 
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. aastal algava järgmise 
mitmeaastase finantsraamistiku üle peetav 
arutelu peaks olema suunatud ka täieliku 
ühtlustumise eesmärgile, mis saavutatakse 
kõnealusel ajavahemikul otsetoetuste 

(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 
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. Liikmesriigid, kelle otsetoetuste 
tase oleks ka pärast kohandamist 
madalam kui 80% liidu keskmisest, 
peaksid siiski tõstma oma otsetoetuste 
taseme 80%-ni. 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 
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võrdse jaotamise abil kogu Euroopa Liidus. ajaloolisi tegureid. 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.

Or. en

Muudatusettepanek 49
Riikka Manner

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 
2000 aladel, mis on hõlmatud nõukogu 21. 
mai 1992. aasta direktiiviga 92/43/EMÜ 
(looduslike elupaikade ning loodusliku 

(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 
2000 aladel, mis on hõlmatud nõukogu 21. 
mai 1992. aasta direktiiviga 92/43/EMÜ 
(looduslike elupaikade ning loodusliku 
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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.

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, samuti 
põllumajandustootjad, kes on kohustunud 
rakendama keskkonna ja kliimaga seotud 
meetmeid kooskõlas määruse (EL) nr 
[maaelu arengu määrus] artikliga 29,
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.

Or. fi

Muudatusettepanek 50
Gerben-Jan Gerbrandy

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 

(26) Üks uue ÜPP eesmärke on 
keskkonnahoidlikkuse suurendamine 
otsetoetuste keskkonnasäästlikumaks 
muutmise kohustusliku komponendiga, mis 
toetab kogu liidus kohaldatavaid kliimat, 
bioloogilist mitmekesisust ja keskkonda 
säästvaid põllumajandustavasid. Sellega 
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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 
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.

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, kontrollitavate, 
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.

Or. en
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Muudatusettepanek 51
Matthias Groote

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 
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

(26) Üks uue ÜPP eesmärke on säästva 
põllumajanduse kindlustamine ja
keskkonnahoidlikkuse suurendamine 
otsetoetuste keskkonnasäästlikumaks 
muutmise kohustusliku komponendiga. 
Niiviisi toetatakse kohaldatavaid kliimat ja 
keskkonda säästvaid põllumajandustavasid
kogu liidus, säilitades samal ajal 
tasakaalu maakasutuses toiduga 
kindlustatuse ja keskkonnakaalutluste 
vahel. 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 
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 
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(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.

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.

Or. de

Muudatusettepanek 52
Julie Girling

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 

(26) Üks uue ÜPP eesmärke on 
keskkonnahoidlikkuse suurendamine 
otsetoetuste keskkonnasäästlikumaks 
muutmise kokkuleppelise 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 
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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.

meetmete kujul, mis on seotud 
põllumajandusega. Nende meetmete hulka 
võivad kuuluda keskkonnahoidlikkuse 
suurendamise meetmed, nagu
põllukultuuride valik, mis sobivad söödaks 
metsloomadele, lindudele ja putukatele, 
bioloogilise mitmekesisuse koridoride 
kavandamine, meetmed kliimamuutuste 
mõju leevendamiseks ning üldine 
keskkonnakaitse. Nimetatud meetmed 
peavad olema proportsionaalsed ja 
kooskõlas kohalike kliima-, pinnase- ja 
veetingimustega.

Or. en

Muudatusettepanek 53
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26
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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 
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 

(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 saama 
kasutada 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 
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 
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kohustusteta, võttes arvesse 
mahepõllumajandussüsteemidest tulenevat 
üldtunnustatud keskkonnakasu. Kui
keskkonnasäästlikumaks muutmise
komponenti ei järgita, kohaldatakse 
karistusi vastavalt määruse (EL) nr […] 
[horisontaalne ÜPP määrus] artiklile 65.

kohustusteta, võttes arvesse 
mahepõllumajandussüsteemidest tulenevat 
üldtunnustatud keskkonnakasu.
Keskkonnasäästlikumaks muutmise
komponendi mittejärgimine peaks 
mõjutama eraldatud otsetoetuste summat.

Or. en

Muudatusettepanek 54
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26 a) Kuna keskkonna olukord on eri 
liikmesriikides erinev, saab
keskkonnahoidlikkuse suurendamise 
eesmärke ilmselt paremini saavutada riigi 
või piirkonna tasandil. Seepärast peaks 
liikmesriikidel olema otsetoetuste 
keskkonnasäästlikumaks muutmise 
komponendi kohaldamisel rohkem 
paindlikkust.

Or. en

Muudatusettepanek 55
Julie Girling

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 

välja jäetud
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kohaselt anda õigus võtta vastu õigusakte, 
milles sätestatakse põllukultuuri mõiste ja 
eeskirjad seoses meetme kohaldamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 56
Julie Girling

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 püsirohumaa ja karjamaa
sellisena ka edaspidi, tuleks komisjonile 
aluslepingu artikli 290 kohaselt anda õigus 
võtta vastu õigusakte, et kehtestada 
eeskirjad seoses meetme kohaldamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 57
Julie Girling

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 

välja jäetud
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protsendimäära järgimiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 58
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29 a) Otsetoetuste 
keskkonnasäästlikumaks muutmise 
kohustuslik komponent peaks olema 
stiimul, mitte koormus. Seepärast ei tuleks 
põllumajandustootjatele kehtestada 
täiendavaid haldusnõudeid. Samuti ei 
tuleks täiendavaid nõudeid ega piiranguid 
kehtestada piirkondadele, mille suhtes 
juba kohaldatakse nõuetele vastavuse 
tingimusi.

Or. en

Muudatusettepanek 59
Corinne Lepage

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 

(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 
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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,
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.

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. Oleks vaja 
sätteid tootmiskohustusega seotud toetuste 
kohta põllukultuuride osas, mis on
keskkonnale kasulikud, nagu kaunviljad 
ja kultuurid, mis aitavad saavutada 
sõltumatust taimse valguga varustamisel.

Or. fr

Muudatusettepanek 60
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Liikmesriikidel tuleks lubada kasutada (33) Liikmesriikidel tuleks lubada kasutada 
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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, 
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.

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 
andmise võimalus peaks piirduma 
väikeste ja erivajadustega sektoritega ning 
ei tohiks toimida üldise abivahendina. 
Sellega seoses tuleks tootmiskohustusega 
seotud toetused järk-järgult kaotada 
niipea kui võimalik.

Or. en
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Muudatusettepanek 61
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33a) Liikmesriikidel tuleks lubada 
kasutada kuni 5% riiklikest 
ülemmääradest teatavateks 
põllumajanduslikeks tegevusteks, mis on 
keskkonnale ja loomade heaolule 
kasulikud. See peaks hõlmama selliste 
põllumajandussüsteemide edendamist 
nagu suure loodusväärtusega 
põllumajandustootmine ja tavasid, mille 
eesmärk on parandada keskkonnatoimet 
ja edendada loomade heaolu standardeid. 
Õigus võtta vastu õigusakte vastavalt 
aluslepingu artiklile 290 tuleks anda 
komisjonile, et määratleda selgelt 
kõnealuse toetuse andmise tingimused.

Or. en

Muudatusettepanek 62
Riikka Manner

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 

(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 
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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.

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. fi

Muudatusettepanek 63
Gerben-Jan Gerbrandy

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.

Or. en
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Muudatusettepanek 64
Anna Rosbach

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. Selliseid valikuid tuleks teha 
teatavate piirangutega ning ühekordselt 
käesoleva määruse kohaldamise aja 
jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 65
Satu Hassi, Margrete Auken

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt b – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ii) toetust põllumajandustootjatele, kes 
järgivad kliimat ja keskkonda säästvaid 
põllumajandustavasid;

(ii) toetust põllumajandustootjatele, kes 
järgivad bioloogilist mitmekesisust, 
mullaharimist, vett kliimat ja keskkonda 
säästvaid põllumajandustavasid, mis 
lähevad oluliselt kaugemale nõuetele 
vastavusest;

Or. en
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Muudatusettepanek 66
Corinne Lepage

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- maa, mille kasutamisest on loobutud, 
uuesti kasutusele võtmine.

Or. fr

Muudatusettepanek 67
Julie Girling

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, 
püsirohumaa ja karjamaa või 
püsikultuuride all olev maa-ala.

Or. en

Muudatusettepanek 68
Julie Girling

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 püsirohumaa ja 
karjamaa, mis võtavad maa enda alla 
vähemalt viieks aastaks ja annavad 
korduvat saaki, sealhulgas puukoolid ja 
lühikese raieringiga madalmets;

Or. en
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Muudatusettepanek 69
Åsa Westlund

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” – maa, mida 
kasutatakse rohu või muude söödataimede
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 
liike või traditsiooniliste karjamaade 
olulisi omadusi, tingimusel, et rohi või 
muud söödataimed jäävad valdavaks;

Or. en

Selgitus

Komisjoni pakutud määratlus on problemaatiline, kuna karjamaad, mis on tähtsad
põllumajanduslikud allikad, samuti olulised bioloogilise mitmekesisuse seisukohast, on välja 
jäetud. Ettepanekuga hõlmatakse ka niisugused maad ja muudetakse süsteem õiglasemaks ja 
lihtsamaks ning arvestatakse keskkonnaväärtusi. Muudatus võimaldab paindlikumalt 
arvestada piirkondlikke erinevusi, rõhutades, et maa peab toetuskõlblikkuse jaoks olema 
põllumajanduslik.

Muudatusettepanek 70
Julie Girling

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 

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

külvikorraga hõlmatud viis aastat või 
kauem; see võib hõlmata muid karjatamise 
seisukohalt sobilikke liike, tingimusel et 
rohi või muud rohttaimed, sealhulgas 
näiteks kanarbik, jäävad valdavaks;

Or. en

Muudatusettepanek 71
Satu Hassi, Margrete Auken
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k a) „suure loodusväärtusega 
põllumajandus” –
põllumajandussüsteemid, mis hõlmavad 
põllumajandustegevusi 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.

Or. en

Selgitus

Raportööri muudatusettepaneku 16 alusel.

Muudatusettepanek 72
Kārlis Šadurskis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid, kelle otsetoetuste tase 
oleks ka pärast kohandamist madalam kui 
80% liidu keskmisest, peavad tõstma oma 
otsetoetuste taseme 80%-ni.

Or. en

Muudatusettepanek 73
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 - sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Liikmesriigid määratlevad „aktiivse 
põllumajandustootja“ oma riiklikes 
õigusaktides kooskõlas 
„põllumajandusliku tegevuse“ 
määratlusega artikli 4 lõike 1 punktis c. 

Or. fi

Selgitus

Komisjoni pakutud “aktiivse põllumajandustootja” määratlus ei ole kasutatav. Otsetoetuste 
hulk iseenesest ei ütle põllumajandustootja aktiivsuse kohta midagi. “Aktiivse 
põllumajandustootja” defineerimine tuleks jätta liikmesriikidele.

Muudatusettepanek 74
Kārlis Šadurskis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 - sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Aktiivne põllumajandustootja on isik, 
kes tegeleb põllumajandusliku 
tegevusega, ning põllumajanduslik 
tegevus on:
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Or. en

Muudatusettepanek 75
Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 - sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid võivad kehtestada 
asjakohased objektiivsed ja 
mittediskrimineerivad kriteeriumid, 
tagamaks, et otsetoetusi ei makstaks 
põllumajandustootjale:

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanek suurendab halduskoormust nii põllumajandustootjate kui ka asutuste 
jaoks ega tegele passiivsete põllumajandustootjate tegeliku probleemiga, kuna enamik neist 
saaks nagunii vähem kui 5000 eurot ning seda lõiget neile seega ei kohaldataks.

Muudatusettepanek 76
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) otsetoetuste iga-aastane summa on alla 
5 % kogutulust, mida nad on saanud 
mittepõllumajanduslikust tegevusest kõige 
viimasel eelarveaastal; või

välja jäetud

Or. fi

Selgitus

Komisjoni pakutud “aktiivse põllumajandustootja” määratlus ei ole kasutatav. Otsetoetuste 
hulk iseenesest ei ütle põllumajandustootja aktiivsuse kohta midagi. “Aktiivse 
põllumajandustootja” defineerimine tuleks jätta liikmesriikidele.
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Muudatusettepanek 77
Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) otsetoetuste iga-aastane summa on 
alla 5 % kogutulust, mida nad on saanud 
mittepõllumajanduslikust tegevusest kõige 
viimasel eelarveaastal; või

(a) kelle põllumajanduslik tegevus 
moodustab üksnes tühise osa tema 
üldisest majandustegevusest; või

Or. en

Muudatusettepanek 78
Kārlis Šadurskis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) otsetoetuste iga-aastane summa on 
alla 5 % kogutulust, mida nad on saanud 
mittepõllumajanduslikust tegevusest kõige 
viimasel eelarveaastal; või

(a) põllumajandustoodete tootmine ja 
kasvatamine, sealhulgas saagikoristus, 
lüpsikarja pidamine, 
põllumajandusloomade aretamine ja 
pidamine; ja

Or. en

Muudatusettepanek 79
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) nende põllumajandusmaad hoitakse 
põhiliselt karjatamiseks ja harimiseks 
sobilikus seisukorras ning seal ei toimu 

välja jäetud
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artikli 4 lõike 1 punkti c kohaselt 
liikmesriikide kehtestatavat minimaalset 
tegevust.

Or. fi

Selgitus

Komisjoni pakutud “aktiivse põllumajandustootja” määratlus ei ole kasutatav. Otsetoetuste 
hulk iseenesest ei ütle põllumajandustootja aktiivsuse kohta midagi. “Aktiivse 
põllumajandustootja” defineerimine tuleks jätta liikmesriikidele.

Muudatusettepanek 80
Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(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.

(b) kelle peamine äriline või ettevõtte 
eesmärk ei hõlma põllumajanduslikku 
tegevust.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanek suurendab halduskoormust nii põllumajandustootjate kui ka asutuste 
jaoks ega tegele passiivsete põllumajandustootjate tegeliku probleemiga, kuna enamik neist 
saaks nagunii vähem kui 5000 eurot ning seda lõiget neile seega ei kohaldataks.

Muudatusettepanek 81
Kārlis Šadurskis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) nende põllumajandusmaad hoitakse 
põhiliselt karjatamiseks ja harimiseks

(b) põllumajandusmaa hoidmine 
seisukorras, mis teeb selle sobilikuks
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sobilikus seisukorras ning seal ei toimu 
artikli 4 lõike 1 punkti c kohaselt 
liikmesriikide kehtestatavat minimaalset 
tegevust.

karjatamiseks või harimiseks või muuks 
minimaalseks tegevuseks, mille sätestab 
liikmesriik.

Or. en

Muudatusettepanek 82
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – alapunkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) põllukultuuride all olevate maade 
olukord on põllumajandustootja käes 
halvenenud (maa on mahajäetud, muld 
on hapestunud, mullas olevad 
orgaanilised ained on ammendunud, mis 
muudab pealismulla maaviljeluseks 
kõlbmatuks). 

Or. fr

Muudatusettepanek 83
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. fi

Selgitus

Komisjoni pakutud “aktiivse põllumajandustootja” määratlus ei ole kasutatav. Otsetoetuste 
hulk iseenesest ei ütle põllumajandustootja aktiivsuse kohta midagi. “Aktiivse 
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põllumajandustootja” defineerimine tuleks jätta liikmesriikidele.

Muudatusettepanek 84
Kārlis Šadurskis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 85
Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanek suurendab halduskoormust nii põllumajandustootjate kui ka asutuste 
jaoks ega tegele passiivsete põllumajandustootjate tegeliku probleemiga, kuna enamik neist 
saaks nagunii vähem kui 5000 eurot ning seda lõiget neile seega ei kohaldataks.

Muudatusettepanek 86
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

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. fi

Selgitus

Komisjoni pakutud “aktiivse põllumajandustootja” määratlus ei ole kasutatav. Otsetoetuste 
hulk iseenesest ei ütle põllumajandustootja aktiivsuse kohta midagi. “Aktiivse 
põllumajandustootja” defineerimine tuleks jätta liikmesriikidele.

Muudatusettepanek 87
Kārlis Šadurskis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

(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 
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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

Muudatusettepanek 88
Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

(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

Selgitus

Komisjoni ettepanek suurendab halduskoormust nii põllumajandustootjate kui ka asutuste 
jaoks ega tegele passiivsete põllumajandustootjate tegeliku probleemiga, kuna enamik neist 
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saaks nagunii vähem kui 5000 eurot ning seda lõiget neile seega ei kohaldataks.

Muudatusettepanek 89
Satu Hassi, Margrete Auken

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) kui määruse (EL) nr […] 
[horisontaalne ÜPP määrus] artiklis 93 
sätestatud nõuetele vastavuse eeskirju ei 
ole täidetud;

Or. en

Selgitus

Selle sättega tagatakse Euroopa kodanikele, et riiklikest vahenditest ei tekitata kahju.

Muudatusettepanek 90
Satu Hassi, Margrete Auken

Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 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 kuni 20 % 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. Vastavalt 
ülekantud summasid rahastatakse 100% 
liidu ÜPP eelarvest, tingimusel, et need 
on suunatud keskkonnale vastavalt 
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määruse (EL) nr [maaelu arengu määrus] 
artikli 5 lõigetes 4 ja 5 osutatud maaelu 
arengu prioriteetidele.

Or. en

Muudatusettepanek 91
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 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 teatava 
osa oma iga-aastasest riiklikust 
ülemmäärast, mis on sätestatud käesoleva 
määruse II lisas kalendriaastateks 2014–
2019, lisatoetusena EAFRDst 
rahastatavate maaelu arengu programmide 
raames võetavate meetmete jaoks, mis on 
täpsustatud määruses (EL) nr […] [maaelu 
arengu määrus]. Selle tulemusel ei saa 
vastavat summat kasutada enam 
otsetoetuste andmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 92
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 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 

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 20 % oma 
iga-aastasest riiklikust ülemmäärast, mis on 
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sätestatud käesoleva määruse II lisas 
kalendriaastateks 2014–2019. Selle 
tulemusel ei saa vastavat summat kasutada 
enam otsetoetuste andmiseks.

sätestatud käesoleva määruse II lisas 
kalendriaastateks 2014–2019. Selle 
tulemusel ei saa vastavat summat kasutada 
enam otsetoetuste andmiseks.

Or. fr

Muudatusettepanek 93
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandustootjad, kes on 2011. 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.

Põllumajandustootjad, kes on 2011. aastal 
aktiveerinud vähemalt ühe toetusõiguse 
ühtse otsemaksete kava raames või 
taotlenud ühtse pindalatoetuse kava, 
müügitoodangu brutokoguse, 
lisandväärtuse või töötajate arvu kohast 
toetust – mõlemaid kooskõlas määrusega 
(EÜ) nr 73/2009 – saavad toetusõigused 
põhitoetuskava esimesel kohaldamisaastal, 
tingimusel et neil on artikli 9 kohaselt 
õigus saada otsetoetusi.

Or. it

Muudatusettepanek 94
Corinne Lepage

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 
alustatavad noored põllumajandustootjad.

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

Or. fr

Muudatusettepanek 95
Corinne Lepage

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. fr

Muudatusettepanek 96
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 - sissejuhatav osa

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. Põllumajandustootjad, kellel on õigus 
saada toetust 1. peatükis osutatud 
põhitoetuskava alusel, järgivad artikli 25 
lõikes 2 määratletud toetuskõlblikel 
hektaritel järgmisi kohalikule kliimale, 
keskkonnale ja vee seisundile kasulikke
põllumajandustavasid:

Or. en

Muudatusettepanek 97
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 põllukultuuride 
mitmekesistamise, nagu seda on 
kirjeldatud artiklis 30;

Or. fi

Selgitus

Teksti lihtsustamise huvides peaksid selles artiklis sätestatud keskkonnasäästlikkuse normid 
olema kooskõlas artikliga 30, kus need on esitatud üksikasjalikumalt.

Muudatusettepanek 98
Kārlis Šadurskis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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) kasvatavad oma põllumaal kahte eri 
põllukultuuri, kui põllumajandustootja 
põllumaa on suurem kui asjaomase 
liikmesriigi põllumajandusettevõtte 
põllumaa keskmiselt ning rohkem kui 
40% toetuskõlblikust maast kasutatakse
suurema osa aastast rohu tootmiseks
(külvatud või looduslik) või täielikult
kesana või sellel kasvatatakse üksnes vees 
kasvavaid põllukultuure;

Or. en

Muudatusettepanek 99
Oreste Rossi



AM\902453ET.doc 37/67 PE489.554v01-00

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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) kasvatavad oma põllumaal kahte 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;

Or. it

Muudatusettepanek 100
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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) valivad külvikorra alusel vaheldumisi 
põllukultuure, mis sobivad söödaks 
metsloomadele, lindudele ja putukatele;

Or. en

Muudatusettepanek 101
Kārlis Šadurskis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) säilitavad oma põllumajandusliku b) säilitavad olemasoleva püsirohumaa
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majapidamise olemasoleva püsirohumaa
ning

ning

Or. en

Muudatusettepanek 102
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) säilitavad oma põllumajandusliku 
majapidamise olemasoleva püsirohumaa 
ning

b) kavandavad ja säilitavad bioloogilise 
mitmekesisuse koridore ning

Or. en

Muudatusettepanek 103
Matthias Groote

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) nende põllumajandusmaa hõlmab 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala.

c) nende põllumajandusmaa hõlmab
säästva ökoloogilise kasutuseesmärgiga 
maa-ala.

Or. de

Muudatusettepanek 104
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) nende põllumajandusmaa hõlmab c) rakendavad meetmeid kliimamuutuste 
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ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala. mõju leevendamiseks, järgides samal ajal 
keskkonnakaitse nõudeid.

Or. en

Muudatusettepanek 105
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kui põllumajandustootjad ei täida 
käesolevas peatükis kirjeldatud nõudeid, 
võivad nad kaotada käesoleva määruse 
artikli 33 lõikes 1 osutatud toetuse.

Or. en

Muudatusettepanek 106
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en
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Muudatusettepanek 107
Kārlis Šadurskis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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. Põllumajandustootjad, kelle 
põllumajanduslikud majapidamised asuvad 
täielikult või osaliselt direktiiviga 
92/43/EMÜ või 2009/147/EÜ ja 
määrusega (EÜ) nr 1698/2005 (teatavate 
maaelu arengu toetuste kohta) 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 ja määruse eesmärkidega.

Or. en

Muudatusettepanek 108
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Põllumajandustootjatel, kes on 
kohustunud rakendama keskkonna ja 
kliimaga seotud meetmeid kooskõlas 
määruse (EL) nr [maaelu arengu määrus] 
artikliga 29, on automaatselt õigus saada 
käesolevas peatükis osutatud toetust.

Or. fi

Selgitus

Põllumajandustootjad, kes on kohustunud põllumajanduses rakendama teise samba kohaseid 
keskkonnameetmeid, on juba osalised heades põllumajandustavades.
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Muudatusettepanek 109
João Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Põllumajandustootjatel, kes 
kasutavad kõrge ökoloogilise ja 
kaitseväärtusega traditsioonilisi võtteid eri 
liikmesriikides, näiteks konkreetselt 
Vahemeremaade tingimustes seoses 
põllukultuuride ja ökoloogilise tähtsusega 
maa mitmekesistamisega, seoses 
tammikute, püsikultuuride (oliivisalud, 
viinamarjaistandused, õunapuuaiad) või 
riisipõldudega, ning kes aitavad takistada 
bioloogilise mitmekesisuse vähenemist, on 
õigus saada käesolevas peatükis osutatud 
toetust.

Or. en

Muudatusettepanek 110
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõik 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Põllumajandustootjatel, kelle 
haritavast maast vähemalt 50% on 
rohumaa, on automaatselt õigus saada 
käesolevas peatükis osutatud toetust.

Or. fi

Muudatusettepanek 111
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Käesoleva peatüki sätted ei kehti 
nende põllumajandusettevõtete kohta, 
mille pindala on alla 15 hektari ning kus 
majanduslikest ja ajaloolistest asjaoludest 
tulenevalt kasutatakse 
keskkonnahoidlikke, bioloogilist 
mitmekesisust soodustavaid 
põllumajandustavasid.

Or. lt

Muudatusettepanek 112
Kārlis Šadurskis

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 
hõlma üle 70 % põllumaast.

1. Kui põllumajandustootja põllumaa on 
suurem kui asjaomase liikmesriigi 
põllumajandusettevõtte põllumaa 
keskmiselt ning rohkem kui 40% 
toetuskõlblikust maast kasutatakse 
suurema osa aastast rohu tootmiseks
(külvatud või looduslik) või täielikult
kesana või sellel kasvatatakse üksnes vees 
kasvavaid põllukultuure, siis kasvatatakse 
põllumaal vähemalt kahte eri põllukultuuri.
Peamine põllukultuur ei hõlma üle 80%
põllumaast.

Or. en

Muudatusettepanek 113
Satu Hassi, Margrete Auken
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1
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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 ükski neist kolmest
põllukultuurist ei hõlma alla 5 %
põllumaast ning peamine põllukultuur ei 
hõlma üle 70 % põllumaast.

1. Kui põllumajandustootja põllumaa on 
suurem kui kümme hektarit ning suurema 
osa aastast ei kasutata seda täielikult
karjamaana (külvatud või looduslik) ega 
kesana ning sellel ei kasvatata üksnes
püsikultuure ega vees kasvavaid 
põllukultuure, siis kasvatatakse põllumaal
külvikorra alusel vaheldumisi vähemalt
nelja eri põllukultuuri, millest vähemalt 
üks on piirkonnale omane kaunvili, mis 
hõlmab vähemalt 10% toetuskõlblikust 
maast. Mitte ükski neist neljast
põllukultuurist ei hõlma üle 50%
põllumaast.

Or. en

Selgitus

Põhineb raportööri esitatud muudatusettepanekul nr 27.

Muudatusettepanek 114
Riikka Manner
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 ükski neist kolmest 
põllukultuurist ei hõlma alla 5 % 
põllumaast ning peamine põllukultuur ei 
hõlma üle 70 % põllumaast.

1. Kui põllumajandustootja põllumaa on
üle 50% suurem kui vastava liikmesriigi 
põllumajandusliku majapidamise 
keskmine suurus, nagu see on näidatud 
käesoleva määruse VI lisas, või suurema 
osa aastast ei kasutata seda kesana ning 
sellel ei kasvatata üksnes vees kasvavaid 
põllukultuure või kui põllumajandustootja 
põllumaast on alla 50% rohumaa ja/või 
haljaskesa ja/või mitmeaastaste 
kultuuride all, siis kasvatatakse põllumaal 
vähemalt kolme eri põllukultuuri. Mitte 
ükski neist kolmest põllukultuurist ei hõlma 
alla 5 % põllumaast ning peamine 
põllukultuur ei hõlma üle 70 % põllumaast.
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Or. fi

Selgitus

Kolm hektarit on põllumaa suuruse alammäärana liiga vähe. Vähemalt kolme eri 
põllukultuuri kasvatamise nõue tähendab väikestele ettevõtetele bürokraatiat ja liigseid 
kulutusi.

Muudatusettepanek 115
Corinne Lepage
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 
hõlma üle 70 % põllumaast.

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
külvikorra järgi vaheldumisi või hoitakse 
maad kolm järjestikust aastat kesana.
Külvikorras on üks kaunvili. Teravilja 
tootvate põllumajandusettevõtete puhul ei 
ole kaunvili külvikorras kohustuslik, kuid 
tootja peab oma tootmissüsteemi 
mitmekesistama selliselt, et 10% tema 
haritavast maast oleks eraldatud 
kaunviljakasvatuseks.

Or. fr

Muudatusettepanek 116
Oreste Rossi
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 

1. Kui põllumajandustootja põllumaa on 
suurem kui kolm hektarit ning suurema osa 
aastast ei kasutata seda täielikult rohu 
tootmiseks (külvatud või looduslik) ega 
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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.

kesana ning sellel ei kasvatata üksnes vees 
kasvavaid põllukultuure, siis kasvatatakse 
põllumaal vähemalt kahte eri põllukultuuri.
Kumbki neist kahest põllukultuurist ei 
hõlma alla 5 % põllumaast ning peamine 
põllukultuur ei hõlma üle 70 % põllumaast.

Or. it

Muudatusettepanek 117
Julie Girling

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 
hõlma üle 70 % põllumaast.

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 või vees 
kasvavaid põllukultuure, siis kasutatakse
põllumaal sobivat külvikorda, mis hõlmab 
ka maa kesasse jätmist vastavalt 
kohalikele kliimatingimustele ning 
mullastiku- ja veeoludele.

Or. en

Muudatusettepanek 118
Satu Hassi, Margrete Auken
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. Kui põllumajandustootja põllumaa on 
väiksem kui kümme hektarit ning 
suurema osa aastast ei kasutata seda 
täielikult karjamaana või rohumaana 
(külvatud või looduslik) ega kesana ning 
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sellel ei kasvatata üksnes püsikultuure 
ega vees kasvavaid põllukultuure, siis 
mitmekesistatakse põllumaa kasutamist, 
nii et see hõlmab vähemalt kolme erinevat 
põllukultuuri, sealhulgas kaunvilju, mille 
all on vähemalt 5% toetuskõlblikust 
maast.

Or. en

Selgitus

Põhineb raportööri esitatud muudatusettepanekul nr 27.

Muudatusettepanek 119
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Erandina lõikest 1 kasvatatakse 
aladel, mida määruse (EL) nr [maaelu 
arengu määrus] artiklis 33 nimetatakse 
looduslikust või muust eripärast tingitud 
piirangutega aladeks, vähemalt kahte 
erinevat põllukultuuri. Peamine 
põllukultuur ei hõlma üle 80% 
põllumaast.

Or. fi

Selgitus

Kolme põllukultuuri kasvatamise nõuet on eriti raske järgida põhjapoolsetes, karmima 
kliimaga piirkondades. Selliste looduslike tingimustega aladel piisab kahest põllukultuurist. 
Taimede lühike kasvuaeg ja madal õhutemperatuur piiravad tunduvalt võimalike kultuuride 
valikut. Nendele aladele on iseloomulik ka rohukasvatus, mis juba iseenesest soodustab 
bioloogilist mitmekesisust.

Muudatusettepanek 120
Julie Girling
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Püsirohumaa Püsirohumaa ja karjamaa

Or. en

Muudatusettepanek 121
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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”).

Liikmesriigid tagavad, et kogu 
püsirohumaa ala säiliks.

Or. fi

Selgitus

Bürokraatia ja kontrolliga seotud probleemide vältimiseks on parem vaadelda püsirohumaad 
liikmesriigi tasandil tervikuna, mitte põllumajandusettevõtete kaupa.

Muudatusettepanek 122
Kārlis Šadurskis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajandustootjad säilitavad
püsirohumaana oma põllumajandusliku
majapidamise alad, mis on 2014. 

1. Liikmesriigid tagavad, et 
püsirohumaana kasutatud maa säiliks 
riigi tasandil püsirohumaana.
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taotlusaastaks määruse (EL) nr XXX 
(horisontaalne ÜPP määrus) artikli 74 
lõike 1 kohaselt esitatud taotlusel 
deklareeritud püsirohumaana (edaspidi 
„püsirohumaa võrdlusalad”).

Or. en

Muudatusettepanek 123
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 
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 ja 
karjamaa võrdlusalad”).

Or. en

Muudatusettepanek 124
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

välja jäetud

Or. fi



AM\902453ET.doc 49/67 PE489.554v01-00

ET

Selgitus

Bürokraatia ja kontrolliga seotud probleemide vältimiseks on parem vaadelda püsirohumaad 
liikmesriigi tasandil tervikuna, mitte põllumajandusettevõtete kaupa.

Muudatusettepanek 125
Kārlis Šadurskis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 126
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 karjamaa 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.

Or. en
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Muudatusettepanek 127
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Puittaimedega alad loetakse 
samaväärseks püsirohumaa 
võrdlusaladega eelmise lõike tähenduses.

Or. it

Selgitus

Viinapuude ja oliivipuudega kaetud alad on bioloogilise mitmekesisuse seisukohast 
võrreldavad püsirohumaadega. Need taimed talletavad suurel hulgal süsinikdioksiidi. 

Muudatusettepanek 128
Satu Hassi, Margrete Auken, Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Põllumajandustootjad võivad muuta 
kuni 5 % oma püsirohumaa 
võrdlusaladest. Kõnealust piirangut ei 
kohaldata vääramatu jõu või erandlike 
asjaolude korral.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 129
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Põllumajandustootjad võivad muuta 
kuni 5 % oma püsirohumaa 
võrdlusaladest. Kõnealust piirangut ei 
kohaldata vääramatu jõu või erandlike 
asjaolude korral.

välja jäetud

Or. fi

Selgitus

Bürokraatia ja kontrolliga seotud probleemide vältimiseks on parem vaadelda püsirohumaad 
liikmesriigi tasandil tervikuna, mitte põllumajandusettevõtete kaupa.

Muudatusettepanek 130
Kārlis Šadurskis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Põllumajandustootjad võivad muuta kuni 
5 % oma püsirohumaa võrdlusaladest.
Kõnealust piirangut ei kohaldata vääramatu 
jõu või erandlike asjaolude korral.

2. Põllumajandustootjad võivad muuta kuni 
5 % oma püsirohumaa võrdlusaladest ja 
uuendada igal aastal 25% oma külvatud 
rohumaa alast. Kõnealust piirangut ei 
kohaldata vääramatu jõu või erandlike 
asjaolude korral.

Or. en

Muudatusettepanek 131
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Põllumajandustootjad võivad muuta kuni 
5 % oma püsirohumaa ja karjamaa 
võrdlusaladest. Kõnealust piirangut ei 
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jõu või erandlike asjaolude korral. kohaldata vääramatu jõu või erandlike 
asjaolude korral.

Or. en

Muudatusettepanek 132
Kārlis Šadurskis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 133
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 

3. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, et 
kehtestada eeskirjad, milles käsitletakse 
püsirohumaa alade suurendamist, 
püsirohumaa uuendamist ja
põllumajandusmaa muutmist 
püsirohumaaks.
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püsirohumaa võrdlusalade muutmist maa 
üleandmise korral.

Or. fi

Muudatusettepanek 134
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 karjamaa võrdlusalade 
suurendamist vastavalt lõike 1 teisele 
lõigule, püsirohumaa ja karjamaa
uuendamist, põllumajandusmaa muutmist 
püsirohumaaks ja karjamaaks, juhul kui 
ületatakse lõikes 2 osutatud lubatud 
vähendamist ning püsirohumaa ja 
karjamaa võrdlusalade muutmist maa 
üleandmise korral.

Or. en

Muudatusettepanek 135
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 32
Ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alad välja jäetud
1. Põllumajandustootjad tagavad, et 
vähemalt 7 % nende toetuskõlblikest 
hektaritest vastavalt artikli 25 lõikele 2, 
välja arvatud püsirohumaa all olev maa, 
on ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-
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ala, näiteks kesa, veepüüde terrassid, 
maastikule iseloomulikud vormid, 
puhvervööndid ja artikli 25 lõike 2 punkti 
b alapunktis ii osutatud metsastatud alad.
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.

Or. en

Muudatusettepanek 136
Satu Hassi, Margrete Auken, Corinne Lepage

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 10% 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.

Or. en
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Selgitus

Põhineb raportööri esitatud muudatusettepanekul nr 33. Selleks, et võimaldada ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-alasid ka intensiivse maaviljeluse piirkondades, peaks protsendimäär 
kehtima põllumajandusettevõtte tasandil.

Muudatusettepanek 137
Riikka Manner

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, kelle põllumaast 
on vähem kui 50% rohumaa ja/või 
mitmeaastaste kultuuride all, 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.

Or. fi

Selgitus

Rohumaaviljelus toetab bioloogilist mitmekesisust ning seetõttu ei anna 7% märkimisväärset 
bioloogilise mitmekesisusega seonduvat lisandväärtust nende tootjate puhul, kellel suurem 
osa põllumaast on rohumaa.

Muudatusettepanek 138
Kārlis Šadurskis

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, 

1. Põllumajandustootjad tagavad, et 
vähemalt 7 % nende toetuskõlblikest 
hektaritest vastavalt artikli 25 lõikele 2, 



PE489.554v01-00 56/67 AM\902453ET.doc

ET

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.

välja arvatud püsirohumaa all olev maa, on 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala, 
näiteks kesa ja artikli 25 lõike 2 punkti b 
alapunktis ii osutatud metsastatud alad.

Or. en

Muudatusettepanek 139
Peter Liese

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 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; 5% 
määra võib lugeda piisavaks juhul, kui 
põllumajandustootja rakendab 
vabatahtlikult teisi keskkonnameetmeid, 
näiteks tagab selle, et läga ei leviks enne, 
kui seda on töödeldud biogaasiettevõttes, 
et vähendada haisu ja heiteid. Vastavalt 
artiklile 55 antakse komisjonile õigus 
võtta vastu delegeeritud õigusakte, milles 
täpsustatakse, milliste keskkonnale 
kasulike täiendavate meetmete puhul saab 
piisavaks tunnistada väiksema 
protsendimäära põllumajandustootja 
toetuskõlblikest hektaritest.

Or. de

Selgitus

Ettepaneku eesmärk on tõsta põllumajanduse avalikku mainet ja vähendada põllumajanduse 
mõju keskkonnale. Kohalikele elanikele on töötlemata läga levitamine väga häiriv. Läga 
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käärimisprotsessiga biogaasitehases vähendatakse tunduvalt nii läga häirivat haisu kui ka 
kahjulikku keskkonnamõju.

Muudatusettepanek 140
Oreste Rossi

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 3 % 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.

Or. it

Muudatusettepanek 141
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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. Teatav osa toetuskõlblikest hektaritest 
vastavalt artikli 25 lõikele 2, välja arvatud 
püsirohumaa all olev maa, on ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-ala, nagu on 
osutatud lõike 2 punkti b alapunktis ii. See 
osa moodustab vähemalt

a) 2,5% toetuskõlblikest hektaritest või
b) 7 % toetuskõlblikest hektaritest, välja 
arvatud püsirohumaa all olev maa ning 
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teatavad muud alad, näiteks veepüüde 
terrassid, puhvervööndid ja maastikule 
iseloomulikud vormid, ning muud alad, 
mille kohta juba kehtivad nõuetele 
vastavuse nõuded. 

Or. en

Muudatusettepanek 142
Corinne Lepage

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 püsirohumaa all olev maa, on 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala, 
näiteks kesa vastavalt külvikorrale, 
veepüüde terrassid, maastikule 
iseloomulikud vormid, puhvervööndid ja 
artikli 25 lõike 2 punkti b alapunktis ii 
osutatud metsastatud alad.

Or. fr

Muudatusettepanek 143
Gerben-Jan Gerbrandy

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, 

1. Põllumajandustootjad tagavad, et 
vähemalt 7 % nende toetuskõlblikest 
hektaritest vastavalt artikli 25 lõikele 2, 
välja arvatud püsirohumaa all olev maa,
oleks ümber kujundatud ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-alade sidusalt 
hallatavaks võrgustikuks, millesse 
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puhvervööndid ja artikli 25 lõike 2 punkti b 
alapunktis ii osutatud metsastatud alad.

kuuluksid näiteks kesa, veepüüde terrassid, 
maastikule iseloomulikud vormid, 
puhvervööndid ja artikli 25 lõike 2 punkti b 
alapunktis ii osutatud metsastatud alad.

Or. en

Muudatusettepanek 144
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Erandina lõikest 3 moodustab 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala 
5% põllumajandustootja põllumaast 
nendel aladel, mida määruse (EL) nr 
[maaelu arengu määrus] artiklis 33 
nimetatakse looduslikust või muust 
eripärast tingitud piirangutega aladeks. 

Or. fi

Selgitus

Eriti põhjapoolsetes piirkondades on kliima ja seega ka taimede kasvutingimused keerukamad 
kui paljudes teistes Euroopa osades. Põhjapiirkondades on haritav maa üldiselt killustatud, 
põllumaatükid on väikesed ja enamasti metsa-aladest ümbritsetud, mis juba omakorda 
soodustab bioloogilist mitmekesisust. Ka rohumaaviljelus on rohkem levinud põhjapoolsetes 
piirkondades.

Muudatusettepanek 145
Kārlis Šadurskis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, 
et täiendavalt määratleda lõikes 1 

2. Liikmesriikides, kus üle 50% 
territooriumist hõlmavad metsad, 
märgalad, sood ja looduslikud elupaigad, 
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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.

tagavad põllumajandustootjad selle, et
vähemalt 1,5% nende toetuskõlblikest 
hektaritest oleks ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-ala.
Põllumajandustootjad, kelle 
toetuskõlblikust maast on üle 20% 
metsamaa, on selle nõude täitmisest 
vabastatud.

Or. en

Selgitus

„Keskkonnahoidlikumaks muutmise komponendi” nõuetes tuleks vältida maa hea 
põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõuete (GAEC) ja kohustuslike majandamisnõuete 
(SMRs) kordamist. See tähendaks halduskoormuse vähendamist ning lihtsamaid ja selgemaid 
nõudeid, millega välistatakse võimalus rakendada kahekordseid sanktsioone ja hoitakse ära 
arusaamatused põllumajandustootjate hulgas.

Muudatusettepanek 146
Satu Hassi, Margrete Auken

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevas peatükis osutatud toetuse 
rahastamiseks kasutavad liikmesriigid 
30 % II lisas sätestatud iga-aastasest 
riiklikust ülemmäärast.

1. Käesolevas peatükis osutatud toetuse 
rahastamiseks kasutavad liikmesriigid
vähemalt 30 % II lisas sätestatud iga-
aastasest riiklikust ülemmäärast ning 
suurendavad seda 2020.aastaks 50%-ni.

Or. en

Muudatusettepanek 147
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevas peatükis osutatud toetuse 
rahastamiseks kasutavad liikmesriigid
30 % II lisas sätestatud iga-aastasest 
riiklikust ülemmäärast.

1. Käesolevas peatükis osutatud toetuse 
rahastamiseks kasutavad liikmesriigid
20 % II lisas sätestatud iga-aastasest 
riiklikust ülemmäärast.

Or. it

Muudatusettepanek 148
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevas peatükis osutatud toetuse 
rahastamiseks kasutavad liikmesriigid 
30 % II lisas sätestatud iga-aastasest 
riiklikust ülemmäärast.

1. Käesolevas peatükis osutatud toetuse 
rahastamiseks võivad liikmesriigid
kasutada kuni 30 % II lisas sätestatud iga-
aastasest riiklikust ülemmäärast.

Or. en

Muudatusettepanek 149
Matthias Groote

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 puhul, 
mis kuuluvad kõnealuse lõike 
reguleerimisalasse, või alternatiivselt ka 
objektiivsete ja mittediskrimineerivate
keskkonna- ja säästvuskriteeriumide
alusel, et piirata toetuse andmist teatavate 
määruse (EL) nr […] [maaelu arengu 
määrus] artikli 33 lõikes 1 osutatud 
aladega.
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Or. de

Muudatusettepanek 150
Kārlis Šadurskis

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.

Or. en

Muudatusettepanek 151
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda järgmistes sektorites ja järgmistele 
toodetele: teravili, õliseemned, 
valgurikkad kultuurid, kaunviljad, lina, 
kanep, riis, pähklid, kartulitärklis, piim ja 
piimatooted, seemned, lamba- ja kitseliha, 
veise- ja vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, 
kuivsööt, humal, suhkrupeet, suhkruroog 
ja sigur, puu- ja köögivili ning lühikese 
raieringiga madalmets.

Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda vaid erandlikel asjaoludel 
alljärgnevalt:

Or. en

Muudatusettepanek 152
Riikka Manner
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda järgmistes sektorites ja järgmistele 
toodetele: teravili, õliseemned, valgurikkad 
kultuurid, kaunviljad, lina, kanep, riis, 
pähklid, kartulitärklis, piim ja piimatooted, 
seemned, lamba- ja kitseliha, veise- ja 
vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, kuivsööt, 
humal, suhkrupeet, suhkruroog ja sigur, 
puu- ja köögivili ning lühikese raieringiga 
madalmets.

Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda järgmistes sektorites ja järgmistele 
toodetele: teravili, õliseemned, valgurikkad 
kultuurid, kaunviljad, lina, kanep, riis, 
pähklid, kartulitärklis, kartul, piim ja 
piimatooted, seemned, lamba- ja kitseliha, 
veise- ja vasikaliha, sea- ja linnuliha, 
munad, oliiviõli, siidiussid, kuivsööt, 
humal, suhkrupeet, suhkruroog ja sigur, 
puu- ja köögivili ning lühikese raieringiga 
madalmets.

Or. fi

Selgitus

Eri tootmisvaldkondi tuleb kohelda võimalikult võrdselt.

Muudatusettepanek 153
Julie Girling

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.

a) 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.

Or. en

Muudatusettepanek 154
Julie Girling
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Erandina lõikest 2 võib 
tootmiskohustusega seotud toetust anda 
ka põllumajandustootjatele, kes omasid 31. 
detsembril 2013 määruse (EÜ) nr 
1782/2003 III jaotise 3. peatüki 2. jao ja 
artikli 71m kohaselt ning kooskõlas 
määruse (EÜ) nr 73/2009 artikliga 60 ja 
artikli 65 neljanda lõiguga antud 
toetusõigusi; ning kellel ei ole 
toetuskõlblikke hektareid toetusõiguste 
aktiveerimiseks käesoleva määruse III 
jaotise 1. peatükis osutatud põhitoetuskava 
raames.

b) erandina punktist a –
põllumajandustootjatele, kes omasid 31. 
detsembril 2013 määruse (EÜ) nr 
1782/2003 III jaotise 3. peatüki 2. jao ja 
artikli 71m kohaselt ning kooskõlas 
määruse (EÜ) nr 73/2009 artikliga 60 ja 
artikli 65 neljanda lõiguga antud 
toetusõigusi ning kellel ei ole 
toetuskõlblikke hektareid toetusõiguste 
aktiveerimiseks käesoleva määruse III 
jaotise 1. peatükis osutatud põhitoetuskava 
raames.

Or. en

Muudatusettepanek 155
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Vabatahtliku tootmiskohustusega seotud 
toetuse rahastamiseks võivad liikmesriigid 
kõnealuse toetuse esimesele 
rakendamisaastale eelneva aasta 1. 
augustiks otsustada kasutada kuni 5 % II 
lisas sätestatud iga-aastasest riiklikust 
ülemmäärast.

1. Vabatahtliku tootmiskohustusega seotud 
toetuse rahastamiseks võivad liikmesriigid 
kõnealuse toetuse esimesele 
rakendamisaastale eelneva aasta 1. 
augustiks otsustada kasutada kuni 20 % II 
lisas sätestatud iga-aastasest riiklikust 
ülemmäärast.

Or. it

Muudatusettepanek 156
Riikka Manner
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Erandina lõikest 2 võivad liikmesriigid, 
kes suunasid ajavahemikul 2010–2013 
vähemalt ühel aastal enam kui 10 % 
summadest, mis olid eraldatud määruse
(EÜ) nr 73/2009 III, IV ja V jaotisega
(välja arvatud IV jaotise 1. peatüki 6. jagu) 
ettenähtud otsetoetuste andmiseks, määruse
(EÜ) nr 73/2009 III jaotise 2. peatüki 2. 
jaos sätestatud meetmete rahastamiseks, 
kõnealuse määruse artikli 68 lõike 1 punkti 
a alapunktidega i–iv ning lõike 1 
punktidega b ja e ettenähtud toetuseks või 
kõnealuse määruse IV jaotise 1. peatüki
(välja arvatud 6. jagu) kohasteks 
meetmeteks, pärast komisjoni artikli 41 
kohase heakskiidu saamist otsustada 
kasutada enam kui 10 % II lisas sätestatud 
iga-aastasest riiklikust ülemmäärast.

3. Erandina lõikest 2 võivad liikmesriigid, 
kes suunasid ajavahemikul 2010–2013 
vähemalt ühel aastal enam kui 10 % 
summadest, mis olid eraldatud nõukogu
määruse (EÜ) nr 1234/2007 (millega 
kehtestatakse põllumajandusturgude 
ühine korraldus ning mis käsitleb 
teatavate põllumajandustoodete erisätteid 
(ühise turukorralduse ühtne määrus))1 

artikli 182 lõikele 7 ning määruse (EÜ) nr 
73/2009 III, IV ja V jaotisega (välja 
arvatud IV jaotise 1. peatüki 6. jagu) 
ettenähtud otsetoetuste andmiseks, määruse
(EÜ) nr 73/2009 III jaotise 2. peatüki 2. 
jaos sätestatud meetmete rahastamiseks, 
kõnealuse määruse artikli 68 lõike 1 punkti 
a alapunktidega i–iv ning lõike 1 
punktidega b ja e ettenähtud toetuseks või 
kõnealuse määruse IV jaotise 1. peatüki
(välja arvatud 6. jagu) kohasteks 
meetmeteks, pärast komisjoni artikli 41 
kohase heakskiidu saamist otsustada 
kasutada enam kui 10 % II lisas sätestatud 
iga-aastasest riiklikust ülemmäärast.

____________
1ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

Or. fi

Muudatusettepanek 157
Satu Hassi, Margrete Auken
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 
delegeeritud õigusakte seoses eeskirjade ja 

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

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 158
Riikka Manner

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.

Or. fi

Selgitus

Ülemäärase bürokraatia vältimiseks peaks väikepõllumajandustootjate kava rakendamine 
jääma liikmesriigi otsustada.

Muudatusettepanek 159
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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. Need tootjad kaotavad aga 
30% põhitoetusest, kui nad ei müü 10% 
oma toodangust otse või kohalikul 
tasandil.

Or. fr


