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Muudatusettepanek 34
Giommaria Uggias

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Käesoleva määruse rakendamise 
ühetaoliste tingimuste tagamiseks ning 
selleks, et vältida ebaõiglast konkurentsi ja 
diskrimineerimist põllumajandustootjate 
vahel, tuleks komisjonile anda 
rakendamisvolitused seoses järgmiste 
tegevustega: kehtestada põhitoetuskavaga 
seoses iga-aastane riiklik ülemmäär; võtta 
vastu eeskirjad jaotatavate toetusõiguste 
taotluste kohta; võtta vastu meetmed seoses 
aktiveerimata toetusõiguste tagastamisega 
riiklikku reservi; võtta vastu nõuded seoses 
ametiasutuste teavitamisega toetusõiguste 
üleandmisest ning seoses sellise 
teavitamise tähtaegadega; kehtestada 
toetuse iga-aastane ülemmäär kliimat ja
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
korral; kehtestada toetuse iga-aastane 
ülemmäär looduslikust eripärast tingitud 
piirangutega aladel; kehtestada noortele 
põllumajandustootjatele antava toetuse iga-
aastane ülemmäär; kehtestada vabatahtliku 
tootmiskohustusega seotud toetuse iga-
aastane ülemmäär; võtta vastu eeskirjad 
vabatahtliku tootmiskohustusega seotud 
toetuse raames tehtavate otsuste hindamise 
ja heakskiitmise korra kohta; võtta vastu 
eeskirjad heakskiitmise menetluse ja 
tootjatele kõnealusest heakskiitmisest 
teatamise kohta seoses maa ja sortide 
heakskiitmise korraga puuvilla eritoetuse 
puhul; kehtestada eeskirjad puuvilla 
eritoetuse summa vähendamise arvutamise 
kohta; ning võtta vastu üldiste 
teavitamisnõuete eeskirjad. Kõnealuseid 
volitusi tuleks kasutada vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. 

(5) Käesoleva määruse rakendamise 
ühetaoliste tingimuste tagamiseks ning 
selleks, et vältida ebaõiglast konkurentsi ja 
diskrimineerimist põllumajandustootjate 
vahel, tuleks komisjonile anda 
rakendamisvolitused seoses järgmiste 
tegevustega: kehtestada põhitoetuskavaga 
seoses iga-aastane riiklik ülemmäär; võtta 
vastu eeskirjad jaotatavate toetusõiguste 
taotluste kohta; võtta vastu meetmed seoses 
aktiveerimata toetusõiguste tagastamisega 
riiklikku reservi; võtta vastu nõuded seoses 
ametiasutuste teavitamisega toetusõiguste 
üleandmisest ning seoses sellise 
teavitamise tähtaegadega; kehtestada 
toetuse iga-aastane ülemmäär säästvate ja
keskkonnahoidlike põllumajandustavade 
rakendamiseks kliimamuutuse 
leevendamise ja keskkonnakaitse 
eesmärgil; kehtestada toetuse iga-aastane 
ülemmäär looduslikust eripärast tingitud 
piirangutega aladel; kehtestada noortele 
põllumajandustootjatele antava tegevuse 
alustamise toetuse iga-aastane ülemmäär; 
kehtestada vabatahtliku 
tootmiskohustusega seotud toetuse iga-
aastane ülemmäär; võtta vastu eeskirjad 
vabatahtliku tootmiskohustusega seotud 
toetuse raames tehtavate otsuste hindamise 
ja heakskiitmise korra kohta; võtta vastu 
eeskirjad heakskiitmise menetluse ja 
tootjatele kõnealusest heakskiitmisest 
teatamise kohta seoses maa ja sortide 
heakskiitmise korraga puuvilla eritoetuse 
puhul; kehtestada eeskirjad puuvilla 
eritoetuse summa vähendamise arvutamise 
kohta; ning võtta vastu üldiste 
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aasta määrusele (EL) nr 182/2011, millega 
kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, 
mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava 
kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse 
komisjoni rakendamisvolituste teostamise 
suhtes.

teavitamisnõuete eeskirjad. Kõnealuseid 
volitusi tuleks kasutada vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. 
aasta määrusele (EL) nr 182/2011, millega 
kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, 
mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava 
kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse 
komisjoni rakendamisvolituste teostamise 
suhtes.

Or. it

Muudatusettepanek 35
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(13) Põllumajandustootjate eri 
toetuskavade kohaldamisest saadud 
kogemused on näidanud, et paljudel 
juhtudel olid toetusesaajateks ettevõtjad, 
kelle majanduslik eesmärk ei olnud kas 
üldse või oli üksnes vähesel määral 
suunatud põllumajanduslikule tegevusele, 
näiteks lennujaamad, raudtee-ettevõtjad, 
kinnisvaraettevõtjad ning spordiväljakuid 
haldavad ettevõtjad. Toetuse sihipärasema 
eraldamise tagamiseks peaksid 
liikmesriigid hoiduma otsetoetuste 
maksmisest kõnealustele füüsilistele või 
juriidilistele isikutele. Osalise tööajaga 
väikepõllumajandustootjad edendavad 
otseselt maapiirkondade elujõulisust, 
seepärast peaksid nad otsetoetusi siiski 
saama, mille suurus lisatuluna, eelkõige 
looduslikult ebasoodsates piirkondades, 
on väga oluline leibkonna tulu ja nende 
piirkondade sotsiaal-majandusliku 
struktuuri toetuseks.

Or. pt
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Muudatusettepanek 36
Giommaria Uggias

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Muudatusettepanek 37
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Väiketoetuste haldamisest tingitud 
ülemäärase halduskoormuse vältimiseks 
tuleks liikmesriikidel üldiselt hoiduda 
otsetoetuste maksmisest juhul, kui makse 
on väiksem kui 100 eurot või kui toetust 
taotleva põllumajandusliku majapidamise 
toetuskõlblik pindala on alla ühe hektari. 
Arvestades siiski, et liikmesriikide 
põllumajanduse struktuurid varieeruvad 

(14) Väiketoetuste haldamisest tingitud 
ülemäärase halduskoormuse vältimiseks 
tuleks liikmesriikidel üldiselt hoiduda 
otsetoetuste maksmisest juhul, kui makse 
on väiksem kui 100 eurot või kui toetust 
taotleva põllumajandusliku majapidamise 
toetuskõlblik pindala on alla ühe hektari. 
Arvestades siiski, et liikmesriikide 
põllumajanduse struktuurid varieeruvad 
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märkimisväärselt ning võivad erineda 
märgatavalt liidu keskmise 
põllumajandusettevõtte struktuurist, tuleks 
lubada liikmesriikidel kohaldada nende 
konkreetset olukorda kajastavaid 
minimaalseid künniseid. Äärepoolseimate 
piirkondade ja väiksemate Egeuse mere 
saarte erilise põllumajandusstruktuuri tõttu 
peaksid liikmesriigid saama otsustada, kas 
kohaldada mis tahes minimaalseid 
künniseid kõnealustes piirkondades. Lisaks 
peaks liikmesriikidel olema võimalus 
otsustada, millist neist kahest minimaalsest 
künnisest rakendada, võttes arvesse oma 
riigi põllumajandussektori eripära. Kuna 
toetust võib anda nn maata 
põllumajandustootjatele, ei oleks hektaritel 
põhineva künnise kohaldamine tõhus. 
Kõnealuste põllumajandustootjate toetus 
peaks seega olema minimaalne 
toetussumma. Selleks et tagada nende 
põllumajandustootjate võrdne kohtlemine, 
kellele makstakse Bulgaarias ja Rumeenias 
otsetoetusi järk-järgult, peaksid 
minimaalsed künnised põhinema järk-
järgulise kohaldamise lõpuks 
väljamakstaval lõplikul summal.

märkimisväärselt ning võivad erineda 
märgatavalt liidu keskmise 
põllumajandusettevõtte struktuurist, tuleks 
lubada liikmesriikidel kohaldada nende 
konkreetset olukorda kajastavaid 
minimaalseid künniseid. Äärepoolseimate 
piirkondade ja väiksemate Egeuse mere 
saarte erilise põllumajandusstruktuuri tõttu 
ei või kehtestada mis tahes minimaalseid 
künniseid kõnealustes piirkondades. Lisaks 
peaks liikmesriikidel olema võimalus 
otsustada, millist neist kahest minimaalsest 
künnisest rakendada, võttes arvesse oma 
riigi põllumajandussektori eripära. Kuna 
toetust võib anda nn maata 
põllumajandustootjatele, ei oleks hektaritel 
põhineva künnise kohaldamine tõhus. 
Kõnealuste põllumajandustootjate toetus 
peaks seega olema minimaalne 
toetussumma. Selleks et tagada nende 
põllumajandustootjate võrdne kohtlemine, 
kellele makstakse Bulgaarias ja Rumeenias 
otsetoetusi järk-järgult, peaksid 
minimaalsed künnised põhinema järk-
järgulise kohaldamise lõpuks 
väljamakstaval lõplikul summal.

Or. pt

Muudatusettepanek 38
Giommaria Uggias

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Väiketoetuste haldamisest tingitud 
ülemäärase halduskoormuse vältimiseks 
tuleks liikmesriikidel üldiselt hoiduda 
otsetoetuste maksmisest juhul, kui makse 
on väiksem kui 100 eurot või kui toetust 
taotleva põllumajandusliku majapidamise 
toetuskõlblik pindala on alla ühe hektari. 
Arvestades siiski, et liikmesriikide 

(14) Väiketoetuste haldamisest tingitud 
ülemäärase halduskoormuse vältimiseks 
tuleks liikmesriikidel üldiselt hoiduda 
otsetoetuste maksmisest juhul, kui makse 
on väiksem kui 100 eurot või kui toetust 
taotleva põllumajandusliku majapidamise 
toetuskõlblik pindala on alla 0,3 hektari. 
Arvestades siiski, et liikmesriikide 
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põllumajanduse struktuurid varieeruvad 
märkimisväärselt ning võivad erineda 
märgatavalt liidu keskmise 
põllumajandusettevõtte struktuurist, tuleks 
lubada liikmesriikidel kohaldada nende 
konkreetset olukorda kajastavaid 
minimaalseid künniseid. Äärepoolseimate 
piirkondade ja väiksemate Egeuse mere 
saarte erilise põllumajandusstruktuuri tõttu 
peaksid liikmesriigid saama otsustada, kas 
kohaldada mis tahes minimaalseid 
künniseid kõnealustes piirkondades. Lisaks 
peaks liikmesriikidel olema võimalus 
otsustada, millist neist kahest minimaalsest 
künnisest rakendada, võttes arvesse oma 
riigi põllumajandussektori eripära. Kuna 
toetust võib anda nn maata 
põllumajandustootjatele, ei oleks hektaritel 
põhineva künnise kohaldamine tõhus. 
Kõnealuste põllumajandustootjate toetus 
peaks seega olema minimaalne 
toetussumma. Selleks et tagada nende 
põllumajandustootjate võrdne kohtlemine, 
kellele makstakse Bulgaarias ja Rumeenias 
otsetoetusi järk-järgult, peaksid 
minimaalsed künnised põhinema järk-
järgulise kohaldamise lõpuks 
väljamakstaval lõplikul summal.

põllumajanduse struktuurid varieeruvad 
märkimisväärselt ning võivad erineda 
märgatavalt liidu keskmise 
põllumajandusettevõtte struktuurist, tuleks 
lubada liikmesriikidel kohaldada nende 
konkreetset olukorda kajastavaid 
minimaalseid künniseid. Äärepoolseimate 
piirkondade, mägipiirkondade, saarte ja 
väiksemate Egeuse mere saarte erilise 
põllumajandusstruktuuri tõttu peaksid 
liikmesriigid saama otsustada, kas 
kohaldada mis tahes minimaalseid 
künniseid kõnealustes piirkondades. Lisaks 
peaks liikmesriikidel olema võimalus 
otsustada, millist neist kahest minimaalsest 
künnisest rakendada, võttes arvesse oma 
riigi põllumajandussektori eripära. Kuna 
toetust võib anda nn maata 
põllumajandustootjatele, ei oleks hektaritel 
põhineva künnise kohaldamine tõhus. 
Kõnealuste põllumajandustootjate toetus 
peaks seega olema minimaalne 
toetussumma. Selleks et tagada nende 
põllumajandustootjate võrdne kohtlemine, 
kellele makstakse Bulgaarias ja Rumeenias 
otsetoetusi järk-järgult, peaksid 
minimaalsed künnised põhinema järk-
järgulise kohaldamise lõpuks 
väljamakstaval lõplikul summal.

Or. it

Muudatusettepanek 39
Giommaria Uggias

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Ühtse otsemaksete kava kohaldamisel 
saadud kogemused näitavad, et mõned 
selle põhielemendid tuleks säilitada, 
sealhulgas riiklike ülemmäärade 
kindlaksmääramine, selleks et toetuse 
kogutase ei ületaks jooksvaid 

(22) Ühtse otsemaksete kava kohaldamisel 
saadud kogemused näitavad, et mõned 
selle põhielemendid tuleks säilitada, 
sealhulgas riiklike ülemmäärade 
kindlaksmääramine, selleks et toetuse 
kogutase ei ületaks jooksvaid 
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eelarvepiiranguid. Liikmesriigid peaksid 
jätkuvalt rakendama ka riiklikku reservi, 
mida tuleks kasutada selleks, et hõlbustada 
noortel uutel põllumajandustootjatel 
toetuskavas osalemist või võib kasutada 
selleks, et võtta arvesse teatavate 
piirkondade erivajadusi. Toetusõiguste 
üleandmist ja kasutamist käsitlevad 
eeskirjad tuleks säilitada praegusel kujul, 
kuid võimaluse korral tuleks neid 
lihtsustada.

eelarvepiiranguid. Liikmesriigid peaksid 
jätkuvalt rakendama ka riiklikku reservi, 
mida hallatakse piirkondlikul tasandil ja 
mida tuleks kasutada selleks, et hõlbustada 
noortel äsja tegevust alustanud
põllumajandustootjatel toetuskavas 
osalemist või võib kasutada selleks, et 
võtta arvesse teatavate piirkondade 
erivajadusi. Toetusõiguste üleandmist ja 
kasutamist käsitlevad eeskirjad tuleks 
säilitada praegusel kujul, kuid võimaluse 
korral tuleks neid lihtsustada.

Or. it

Muudatusettepanek 40
Giommaria Uggias

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26 a) Selleks et tagada, et liikmesriikide 
territooriumil kohaldatavad 
keskkonnahoidlikud meetmed oleksid 
keskkonna ja kliima puhul samaväärse 
toimega, valivad liikmesriigid või 
piirkonnad oma põhiseadusliku korra 
alusel ühenduse tasandil kehtestatud 
meetmete nimekirjast vähemalt kaks 
asjakohast meedet ning valikmeetmete 
hulgast veel ühe, kolmanda meetme, mis 
on sobivam, arvestades territooriumi 
eripära, ning mille valiku kohta on vaja 
komisjoni eelnevat heakskiitu kahe kuu 
jooksul pärast meetmete teatavaks 
tegemist.

Or. it

Muudatusettepanek 41
Giommaria Uggias
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26 b) Selleks et muuta säästvad ja 
keskkonnahoidlikud põllumajandustavad 
praktikas tõhusaks kliimamuutuse vastu 
võitlemisel ja selle tagajärgede
leevendamisel ning keskkonna kaitsmisel, 
on kohane, et põllumajandustootjate 
rühmad saaksid sõlmida lepingulisi 
koostöövorme, mida toetavad ja 
kontrollivad keskkonna- ja 
põllumajanduse valdkonnas pädevad 
piirkondlikud asutused, eesmärgiga hoida 
ja seega kasutada otstarbekalt 
keskkonnakaitse all olevaid alasid, püüdes 
samal ajal mitte kahjustada väärtuslikku 
põllumajandusmaad.

Or. it

Muudatusettepanek 42
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Lihtsustamise huvides ja 
äärepoolseimate piirkondade eriolukorra 
arvestamiseks tuleks kõnealustes 
piirkondades hallata otsetoetusi määrusega 
(EÜ) nr 247/2006 kehtestatud 
toetusprogrammide raames. Seepärast ei 
peaks käesoleva määruse sätteid seoses 
põhitoetuskava ja sellega seotud toetustega 
ning tootmiskohustusega seotud toetusega 
kohaldama kõnealuste piirkondade suhtes.

(40) Lihtsustamise huvides ja ühise 
põllumajanduspoliitika paremini 
kohandamiseks äärepoolseimate 
piirkondade eriolukorraga – sest need on 
väikesed ja asuvad turgudest kaugel –
tuleks kõnealustes piirkondades hallata 
otsetoetusi ning samuti kõiki 
põllumajandustootjate sissetulekutoetusi
määrusega (EÜ) nr 247/2006 kehtestatud 
toetusprogrammide raames. Seepärast ei 
peaks käesoleva määruse sätteid seoses 
põhitoetuskava ja sellega seotud toetustega 
ning tootmiskohustusega seotud toetusega 
kohaldama kõnealuste piirkondade suhtes.
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Or. pt

Muudatusettepanek 43
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 44 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(44 a) Hädaolukordades või 
põllumajandustootmist ja 
põllumajandustootjaid kahjustava 
loodusõnnetuse korral võib komisjon 
erandina käesolevas määruses 
kehtestatud eeskirjadest võtta meetmeid, 
mida peetakse vajalikuks ja põhjendatuks 
konkreetsete probleemide lahendamisel.

Or. pt

Muudatusettepanek 44
Giommaria Uggias

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

ii) toetust põllumajandustootjatele, kes 
rakendavad säästvaid ja 
keskkonnahoidlikke 
põllumajandustavasid, millega saab 
võidelda kliimamuutuste vastu ja nende 
tagajärgi leevendada ning kaitsta 
keskkonda;

Or. it

Muudatusettepanek 45
Nuno Teixeira
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklit 11 ei kohaldata aluslepingu artiklis 
349 osutatud liidu piirkondade (edaspidi 
„äärepoolseimad piirkonnad”) suhtes ja 
määruse (EÜ) nr 1405/2006 kohaselt 
antavate otsetoetuste suhtes väiksemate 
Egeuse mere saartel.

Artikleid 10 ja 11 ei kohaldata aluslepingu 
artiklis 349 osutatud liidu piirkondade 
(edaspidi „äärepoolseimad piirkonnad”) 
suhtes ja määruse (EÜ) nr 1405/2006 
kohaselt antavate otsetoetuste suhtes 
väiksemate Egeuse mere saartel.

Or. pt

Muudatusettepanek 46
Luís Paulo Alves

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

– põllumajandustoodete tootmine, mis 
hõlmab loomseid tooteid või 
põllukultuuride kasvatamist, sealhulgas 
saagikoristus, lüpsikarja pidamine, 
põllumajandusloomade aretamine ja 
pidamine;

Or. pt

Muudatusettepanek 47
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

– liikmesriikide kehtestatav minimaalne 
tegevus põllumajandusmaal, mida hoitakse 
karjatamiseks ja harimiseks sobilikus 
seisukorras, mis võib hõlmata eelkõige 
minimaalset loomkoormuse taset;
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Or. pt

Muudatusettepanek 48
Giommaria Uggias

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et otsetoetuste kogusumma ei 
ületaks III lisas sätestatud ülemmäärasid, 
kohaldavad liikmesriigid kõigi 
otsetoetuste, välja arvatud määruste (EÜ) 
nr 247/2006 ja (EÜ) nr 1405/2006 kohaselt 
antavad otsetoetused, summade suhtes 
lineaarset vähendamist.

Selleks et otsetoetuste kogusumma ei 
ületaks III lisas sätestatud ülemmäärasid, 
kohaldavad liikmesriigid kõigi 
otsetoetuste, välja arvatud määruste (EÜ) 
nr 247/2006 ja (EÜ) nr 1405/2006 kohaselt 
antavad otsetoetused, summade suhtes 
lineaarset vähendamist. Lineaarset 
vähendamist ei kohaldata otsetoetuste 
suhtes, mida antakse väiksematel saartel
asuva maa eest, mis kuulub saarte 
halduspiirkonda.

Or. it

Muudatusettepanek 49
Giommaria Uggias

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kui põllumajandusliku majapidamise 
toetuskõlblik pindala, millega seoses 
otsetoetusi taotletakse või makstakse, on 
enne määruse (EL) nr […] [horisontaalne 
ÜPP määrus] artikliga 65 ettenähtud 
vähendamiste ja väljaarvamiste 
kohaldamist väiksem kui üks hektar.

b) kui põllumajandusliku majapidamise 
toetuskõlblik pindala, millega seoses 
otsetoetusi taotletakse või makstakse, on 
enne määruse (EL) nr […] [horisontaalne 
ÜPP määrus] artikliga 65 ettenähtud 
vähendamiste ja väljaarvamiste 
kohaldamist väiksem kui 0,3 hektarit.

Or. it
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Muudatusettepanek 50
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Asjaomased liikmesriigid võivad 
otsustada, et lõiget 1 ei kohaldata 
äärpoolseimate piirkondade ja väiksemate 
Egeuse mere saarte suhtes.

3. Lõiget 1 ei kohaldata äärpoolseimate 
piirkondade ja väiksemate Egeuse mere 
saarte suhtes.

Or. pt

Muudatusettepanek 51
Giommaria Uggias

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Asjaomased liikmesriigid võivad 
otsustada, et lõiget 1 ei kohaldata 
äärpoolseimate piirkondade ja väiksemate 
Egeuse mere saarte suhtes.

3. Asjaomased liikmesriigid võivad 
otsustada, et lõiget 1 ei kohaldata 
äärpoolseimate piirkondade ja väiksemate 
Egeuse mere saarte suhtes ning väiksemate 
saarte suhtes, mis kuuluvad saarte 
halduspiirkonda.

Or. it

Muudatusettepanek 52
Luís Paulo Alves

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 

Põllumajandustootjad, kes on
ajavahemikul 2009–2011 saanud 
otsetoetust või täiendavaid otsetoetusi, 
mõlemal juhul kooskõlas määrusega (EÜ) 
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kohast toetust – mõlemaid kooskõlas 
määrusega (EÜ) nr 73/2009 – saavad 
toetusõigused põhitoetuskava esimesel 
kohaldamisaastal, tingimusel et neil on 
artikli 9 kohaselt õigus saada otsetoetusi.

nr 73/2009, või kellele on antud 2012. või 
2013. aastal otsetoetuse õigused vastavalt 
määruse (EÜ) nr 73/2009 artiklitele 41, 63 
või IX lisa punktidele B või C, saavad 
toetusõigused põhitoetuskava esimesel 
kohaldamisaastal, tingimusel et neil on 
artikli 9 kohaselt õigus saada otsetoetusi.

Or. pt

Muudatusettepanek 53
Giommaria Uggias

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõik 1 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h a) õigusnorme, mis reguleerivad 
piirkondlikul tasandil 
põllumajandustootjate rühmade poolt 
lepinguliste koostöövormide sõlmimist, 
mida toetavad ja kontrollivad keskkonna-
ja põllumajanduse valdkonnas pädevad 
piirkondlikud asutused, eesmärgiga hoida 
ja seega kasutada otstarbekalt 
keskkonnakaitse all olevaid alasid, püüdes 
samal ajal mitte kahjustada väärtuslikku 
põllumajandusmaad.

Or. it

Muudatusettepanek 54
Giommaria Uggias

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 

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

hektaritel vähemalt kahte järgmist kliimat 
ja keskkonda säästvat põllumajandustava:

Or. it

Muudatusettepanek 55
Czesław Adam Siekierski

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 kolme eri 
põllukultuuri, kui põllumajandustootja 
põllumaa on suurem kui 15 hektarit;

Or. en

Muudatusettepanek 56
Catherine Grèze

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) säilitavad oma põllumajandusliku 
majapidamise olemasoleva püsirohumaa
ning

b) säilitavad oma põllumajandusliku 
majapidamise olemasoleva püsikarjamaa
ning

Or. en

Muudatusettepanek 57
Luís Paulo Alves
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Põllumajandustootjatel, kes vastavad 
määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 29 lõikes 
1 sätestatud nõuetele seoses 
mahepõllumajandusega, on iseenesest 
õigus saada käesolevas peatükis osutatud 
toetust. See õigus on ka 
põllumajandustootjatel, kelle 
põllumajandusmaa asub liikmesriikide 
poolt riigi või piirkonna tasandil 
tunnustatud keskkonnakaitsealadel, 
samuti on õigus toetust saada 
põllumajandusmaa eest, mille suhtes 
kehtivad põllumajandusega seotud ja 
keskkonnakohustused maaelu arengu 
kavade raames.

Or. pt

Muudatusettepanek 58
Czesław Adam Siekierski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Põllumajandustootjatel on iseenesest õigus 
saada käesolevas peatükis osutatud toetust, 
kui nad kuuluvad järgmistesse 
kategooriatesse:

– põllumajandusliku majapidamise 
põllumaa on suurem kui 15 hektarit või
– üle 50% põllumajandusliku 
majapidamise põllumaast kuulub Natura 
2000 alasse või
– 50% põllumajandusliku majapidamise 
põllumaast kuulub määruse (El) nr [...] 
[maaelu arengu määrus] artiklis 29 
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osutatud põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimameetmete alla;
– põllumajandustootjad, kes vastavad 
määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 29 
lõikes 1 sätestatud nõuetele seoses 
mahepõllumajandusega.

Or. en

Muudatusettepanek 59
Giommaria Uggias

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Põllumajandustootjatel on iseenesest õigus 
saada käesolevas peatükis osutatud toetust, 
kui nad kuuluvad vähemalt ühte 
järgmistest kategooriatest:

– põllumajandustootjad, kes vastavad 
määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 29 
lõikes 1 sätestatud nõuetele seoses 
mahepõllumajandusega;
– põllumajandustootjad, kes tegelevad 
intensiivpõllumajandusega: 
puukultuuridega, puudega ja/või 
viinapuudega;
– põllumajandustootjad, kes kuuluvad 
kaitstud päritolunimetustega ja/või 
geograafiliste tähistega toodete kaitse 
tootjaühendustesse.

Or. it

Selgitus

Sertifitseeritud süsteemide lisamine „põhimõtteliselt keskkonnahoidlikusse” kategooriasse 
stimuleerib selliste süsteemide arendamist ja põllumajandustootjate osalemist nendes, mis 
annab õiged turustiimulid säästvama põllumajanduse jaoks.
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Muudatusettepanek 60
Giommaria Uggias

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 61
Giommaria Uggias

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 29 a
Selleks et tagada, et liikmesriikide 
territooriumil kohaldatavad 
keskkonnahoidlikud meetmed oleksid 
keskkonna ja kliima jaoks samaväärse 
toimega, annavad liikmesriigid, 
konsulteerides vajaduse korral 
piirkondadega, oma põhiseadusliku korra 
alusel põllumajandustootjatele täiendavad 
valikuvõimalused, mille valiku kohta on 
vaja komisjoni eelnevat heakskiitu ja mis 
on välja valitud kliima- ja 
keskkonnaeesmärkide ning nendega 
seotud eripära alusel, selleks et nad 
saaksid valida kolmanda kohustusliku 
meetme.
Liikmesriigid teevad oma otsuse 
komisjonile teatavaks 1. augustiks 2013. 
Komisjon kiidab liikmesriigi poolt vastu 
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võetud meetmepaketi heaks kahe kuu 
jooksul alates selle teatavaks tegemisest.

Or. it

Muudatusettepanek 62
Czesław Adam Siekierski

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 15 hektarit, siis kasvatatakse 
põllumaal vähemalt kolme eri 
põllukultuuri. Peamine põllukultuur ei 
hõlma üle 70% põllumaast ja kaks peamist 
põllukultuuri kokku ei hõlma üle 95% 
põllumaast.

Or. en

Muudatusettepanek 63
Czesław Adam Siekierski

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lõiget 1 ei kohaldata 
põllumajandusettevõtete suhtes, kus
– põllumaad kasutatakse suurema osa 
aastast täies ulatuses rohu või muude 
(külvatud või looduslike) rohttaimede 
kasvatamiseks, kesana, vees kasvavate 
põllukultuuride kasvatamiseks või neid 
kasutusviise ühendades, või
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– kus üle 75% abikõlblikust 
põllumajandusmaast on püsirohumaa, 
püsikultuuride all, kasutuses heinamaana 
või muude söödakultuuride 
kasvatamiseks, on jäetud sööti või on 
kasutuses neid kasutusviise ühendades.

Or. en

Muudatusettepanek 64
Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Püsirohumaa Püsikarjamaa

Or. en

Muudatusettepanek 65
Czesław Adam Siekierski

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 püsirohumaana 
säilib õiges suhtarvus pind kogu 
põllumajandusmaast. See kohustus kehtib 
riigi või piirkondlikul tasandil.

Euroopa Liiduga enne 2004. aastat 
ühinenud liikmesriigid tagavad, et maa, 
mis oli 2003. aasta pindalatoetuste 
taotluste esitamiseks ettenähtud 
kuupäeval püsikarjamaa, ka säilitatakse 
sellisena.
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Uued liikmesriigid, kes ühinesid ELiga 
2004. aastal, tagavad, et maa, mis oli 
1. mail 2004 püsikarjamaa, ka säilitatakse 
sellisena.
Bulgaaria ja Rumeenia tagavad, et maa, 
mis oli 1. jaanuaril 2007 püsikarjamaa, 
ka säilitatakse sellisena.
Liikmesriigid tagavad, et esimeses lõikes 
osutatud osakaalu (edaspidi 
„võrdlusindeks”) ei vähendata asjaomasel 
võrdlusaastal rohkem kui 10% võrra 
püsirohumaa arvelt, nagu on osutatud 
eelnevas lõikes.

Selle lõigu sätteid ei kohaldata 
metsastamiseks ettenähtud püsirohumaa 
all olevate maade suhtes, tingimusel et 
selline metsastamine vastab 
keskkonnakaitsenõuetele, kui välja arvata 
jõulupuuistandused ja lühikese 
raieringiga kiirekasvulised liigid.

Or. en

Muudatusettepanek 66
Catherine Grèze

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”).

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

Or. en

Selgitus

Selleks et tagada tõeliselt säästev lähenemisviis, ei peaks püsirohumaa puhul võrdlusaasta 
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olema mitte 2014, vaid 2011. Muidu on märkimisväärne oht, et suur osa karjamaast küntakse 
enne reformi jõustumist üles ja see ei jää enam karjamaaks.

Muudatusettepanek 67
Luís Paulo Alves

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandustootjad, kes tegelevad 
selliste püsikultuuridega nagu oliivisalud, 
viinapuuistandused või õunaaiad, v.a 
põuakindlad püsikultuurid, peavad 
rakendama konkreetseid 
põllumajandustavasid, mis mõjutavad 
pinnast minimaalselt ja tagavad, et 
maapind on haljastatud.

Or. pt

Muudatusettepanek 68
Catherine Grèze

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 püsikarjamaa võrdlusaladest. 
Kõnealust piirangut ei kohaldata vääramatu 
jõu või erandlike asjaolude korral.

Or. en

Muudatusettepanek 69
Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 3
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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 
püsikarjamaa võrdlusalade suurendamist 
vastavalt lõike 1 teisele lõigule, 
püsikarjamaa uuendamist, 
põllumajandusmaa muutmist 
püsikarjamaaks, juhul kui ületatakse 
lõikes 2 osutatud lubatud vähendamist ning 
püsikarjamaa võrdlusalade muutmist maa 
üleandmise korral.

Or. en

Muudatusettepanek 70
Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Põllumajandustootjad tagavad, et 
vähemalt 7% nende toetuskõlblikest 
hektaritest vastavalt artikli 25 lõikele 2, 
välja arvatud püsikarjamaa all olev maa, 
kasutatakse ökoloogilise 
infrastruktuurina, sh sellised 
maastikuelemendid nagu hekid, 
kivimüürid, kesa, hooldatavad terrassid ja
poollooduslikud elupaigad. Neil aladel ei 
tohi uuesti külvata, künda, väetada või 
kasutada pestitsiide. Lubatud on heina 
kogumine, niitmine ja karjatamine sellise 
tihedusega, mis ei halvenda rohumaa 
seisundit. Kui luuakse uusi segatud 
rohumaa, karjamaa või lammialasid, siis 
võib karjatamiseks või niitmiseks 
karjamaade või lammialade liikide hulka 
lisada asjakohaseid liblikõielisi 
põllukultuure.

Or. en
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Muudatusettepanek 71
Luís Paulo Alves

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. Kui toetuskõlbliku põllumajandusmaa 
pindala on suurem kui 20 hektarit, 
tagavad põllumajandustootjad, et 
vähemalt 5% nende toetuskõlblikest 
hektaritest vastavalt artikli 25 lõikele 2, 
välja arvatud püsirohumaa all olev maa, 
traditsioonilised karjamaad ja artikli 31 a 
lõikes 1 määratletud püsikultuuride all 
olev maa, on ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-ala, näiteks kesa,
põuakindlate püsikultuuride all olev maa, 
veepüüde terrassid, maastikule 
iseloomulikud vormid, nagu hekid ja 
kivimüürid, puhvervööndid, lämmastikku
siduvate kultuuride all olev maa ja artikli 
25 lõike 2 punkti b alapunktis ii osutatud 
metsastatud alad.

Or. pt

Muudatusettepanek 72
Czesław Adam Siekierski

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 

1. Liikmesriigid tagavad riiklikul või 
piirkondlikul tasandil, et vähemalt 3%
nende toetuskõlblikest hektaritest vastavalt 
artikli 25 lõikele 2, välja arvatud 
püsirohumaa all olev maa, on ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-ala, näiteks kesa, 
põllumajandusmaad põllumajandus- ja 
keskkonnakavade raames, alad, kus ei ole 
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alapunktis ii osutatud metsastatud alad. kasutatud lämmastikväetist ega pestitsiide, 
sööti jäetud maa, Natura 2000 alasse või 
muusse looduskaitsealasse kuuluv 
põllumajandusmaa, veepüüde terrassid, 
maastikule iseloomulikud vormid, 
puhvervööndid ja artikli 25 lõike 2 punkti b 
alapunktis ii osutatud metsastatud alad.

Or. en

Muudatusettepanek 73
Luís Paulo Alves

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Erandina lõikest 1 vähendatakse 
lõikes 1 märgitud minimaalset 
protsendimäära 3% tasemele 
põllumajandustootjate rühmade puhul, 
kes rajavad pidevad ja külgnevad 
ökoloogilise tähtsusega alad.

Or. pt

Muudatusettepanek 74
Czesław Adam Siekierski

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lõiget 1 ei kohaldata 
põllumajandusmaade suhtes, mida 
kasutatakse puu- või aedviljade 
kasvatamiseks, või põllumajanduslike 
majapidamiste suhtes, mille põllumaa on 
alla 15 hektari.

Or. en
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Muudatusettepanek 75
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda üksnes määral, mis on vajalik 
praeguse tootmistaseme säilitamise 
innustamiseks asjaomastes piirkondades.

4. Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda üksnes määral, mis on vajalik 
praeguse tööhõive- ja/või tootmistaseme 
säilitamise innustamiseks asjaomastes 
piirkondades, eelkõige looduslikust 
eripärast tingitud piirangutega 
piirkondades, nagu saared ja 
äärepoolseimad piirkonnad.

Or. pt

Muudatusettepanek 76
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Artikli 20 kohaldamise korral võivad 
liikmesriigid kehtestada kõnealuses 
artiklis määratletud piirkondade jaoks 
erinevad rahastamistasemed.

Or. pt

Muudatusettepanek 77
Czesław Adam Siekierski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 78
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Artikli 20 kohaldamise korral võivad 
liikmesriigid kehtestada kõnealuses 
artiklis määratletud piirkondade jaoks 
erinevad rahastamistasemed.

Or. pt

Muudatusettepanek 79
Czesław Adam Siekierski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Väikepõllumajandustootjate kavas osaleda 
soovivad põllumajandustootjad esitavad 
selleks taotluse liikmesriigi kehtestatud 
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kuupäevaks, kuid mitte hiljem kui
1. 15. oktoobriks 2014, ühinedes kavaga
alates 2014. aastast,
või
2. 15. oktoobriks 2015, ühinedes kavaga 
alates 2015. aastast.
Liikmesriigi kehtestatud kuupäev ei või 
siiski olla varasem kui põhitoetuskavas 
taotluse esitamise viimane päev.

Or. en

Selgitus

Uue süsteemi rakendamise esimesel aastal, eelkõige liikmesriikides, kus ei ole varem 
toetusõiguste põhist süsteemi rakendatud, võib tekkida probleeme nii põllumajandustootjatele 
kui ka haldusasutustele. Põllumajandustootjad peavad valima kahe erineva, tundmatu 
süsteemi vahel. Seepärast peaks selleks, et tagada mehhanismi eesmärgi saavutamine, olema 
võimalik väikepõllumajandustootjate kavaga ühineda vähemalt veel üks kord 
finantsperspektiivi jooksul.

Muudatusettepanek 80
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Põllumajandustootjad, kes ei ole esitanud 
15. oktoobriks 2014. aastaks taotlust 
osaleda väikepõllumajandustootjate kavas, 
võivad oma arvamust muuta 2016. aasta 
jooksul, kuid hiljemalt 15. oktoobril. 
Põllumajandustootjad, kes ei ole liitunud 
väikepõllumajandustootjate kavaga 
15. oktoobriks 2016 või kes ei soovi enam 
selles pärast vastavalt 2014. ja 2016. aastal 
kehtestatud kuupäevi osaleda või kes on 
välja valitud määruse (EL) nr […] [maaelu 
arengu määrus] artikli 20 lõike 1 punkti c 
kohase toetuse saamiseks, ei saa enam 
kõnealuses kavas osaleda.
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Or. pt

Muudatusettepanek 81
Czesław Adam Siekierski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

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

Or. en

Muudatusettepanek 82
Czesław Adam Siekierski
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 83
Czesław Adam Siekierski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 84
Czesław Adam Siekierski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Väikepõllumajandustootjate kava iga-
aastane toetussumma võrdub summaga, 
mida põllumajandustootjal oleks õigus 
saada artiklite 18, 29, 34, 36 ja 38 alusel 
kavaga liitumise aastal, kuid see summa 
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ei ole suurem kui 1 500 eurot.

Or. en

Muudatusettepanek 85
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. pt


