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Muudatusettepanek  143 

Luis Manuel Capoulas Santos 

fraktsiooni S&D nimel 
 
Seadusandlikest muudatusettepanekutest koosnev B7-0081/2013 

institutsioonidevaheliste läbirääkimiste mandaat 

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon 

otsus institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise ja mandaadi kohta seoses Euroopa 
Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetustega – 
2011/0282(COD) 
(COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt m a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 m a) „agrometsandus” – tootmissüsteem, 

milles puid ja kultuur- ning 

karjamaataimi kasvatatakse koos samal 

maa-alal või sama maa äärealal; 

Or. en 



 

AM\929544ET.doc  PE503.602v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 
6.3.2013 B7-0081/144 

Muudatusettepanek  144 

Luis Manuel Capoulas Santos 

fraktsiooni S&D nimel 
Alyn Smith 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 
Marit Paulsen 

fraktsiooni ALDE nimel 
 
Seadusandlikest muudatusettepanekutest koosnev B7-0081/2013 

institutsioonidevaheliste läbirääkimiste mandaat 

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon 

otsus institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise ja mandaadi kohta seoses Euroopa 
Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetustega – 
2011/0282(COD) 
(COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 29 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimameede  

Põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimameede  

1. Liikmesriigid peavad kõikjal oma 
territooriumidel andma käesoleva meetme 
kohast toetust kooskõlas oma riiklike, 
piirkondlike ja kohalike eravajaduste ja 
prioriteetidega. Käesoleva meetme 
lisamine maaelu arengu programmi on 
kohustuslik.  

1. Liikmesriigid peavad kõikjal oma 
territooriumidel andma käesoleva meetme 
kohast toetust kooskõlas oma riiklike, 
piirkondlike ja kohalike eravajaduste ja 
prioriteetidega. Käesoleva meetme 
eesmärk on keskkonnale ja kliimale 

positiivset mõju avaldavate 

põllumajandustavade säilitamine ja 

vajalike muutuste edendamine. Selle 
lisamine maaelu arengu programmidesse 
on kohustuslik.  

2. Põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimameetme kohast toetust makstakse 
põllumajandustootjatele, 
põllumajandustootjate rühmadele või 
põllumajandustootjate ja muudele 
maavaldajate rühmadele, kes teevad 
vabatahtlikult toiminguid, mis sisaldavad 
ühte või enamat põllumajanduse 
keskkonna- ja kliimakohustust 

2. Põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimameetme kohast toetust makstakse 
põllumajandustootjatele, 
põllumajandustootjate rühmadele või 
põllumajandustootjate ja muudele 
maavaldajate rühmadele, kes teevad 
vabatahtlikult toiminguid, mis sisaldavad 
ühte või enamat põllumajanduse 
keskkonna- ja kliimakohustust 
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põllumajandusmaal. Põllumajanduse 
keskkonna- ja kliimatoetust võib anda ka 
muudele maavaldajatele või muudele 
maavaldajate rühmadele, kui see on 
keskkonnaeesmärkide saavutamise 
seisukohast põhjendatud.  

põllumajandusmaal või põllumajanduseks 

sobival maal. Põllumajanduse 
keskkonnakavad on suunatud parimate 

tavade eeskujudele (vastavalt nn 

suunanäitaja põhimõttele), sealhulgas 

mullaharimise, veeressursside 

majandamise, elurikkuse, toitainete 

taaskasutamise ja ökosüsteemi 

säilitamisega seotud tavadele, ning 

eelisõigus antakse neisse meetoditesse 

investeerimisele. Kavadega püütakse 

levitada parimaid tavasid kogu kavaga 

hõlmatud territooriumil. Kliimaalane 

eesmärk on suurendada kogu 

põllumajandusliku majapidamise või 

põllumajandussüsteemi tulemuslikkust 

kasvuhoonegaaside heitkoguste 

vähendamisel. Põllumajanduse 
keskkonna- ja kliimatoetust võib anda ka 
muudele maavaldajatele või muudele 
maavaldajate rühmadele, kui see on 
keskkonnaeesmärkide saavutamise 
seisukohast põhjendatud.  

3. Põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimatoetuse maksed hõlmavad ainult neid 
kohustusi, mis on rangemad kui määruse 
(EL) nr HR/2012 VI jaotise I peatükis 
kehtestatud vastavad kohustuslikud nõuded 
ning muud määruse (EL) nr DP/2012 III 
jaotise 2. peatükis kehtestatud vastavad 
kohustuslikud nõuded, vastavad 
minimaalsed väetiste ja 
taimekaitsevahendite kasutuse nõuded ning 
muud asjakohased siseriiklike 
õigusaktidega kehtestatud kohustuslikud 
nõuded. Kõik sellised kohustuslikud 
nõuded esitatakse programmis.  

3. Põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimatoetuse maksed hõlmavad ainult neid 
kohustusi, mis on rangemad kui määruse 
(EL) nr HR/2012 VI jaotise I peatükis 
kehtestatud vastavad kohustuslikud nõuded 
ning kõik määruse (EL) nr DP/2012 III 
jaotise 2. peatükis kehtestatud vastavad 
kohustuslikud nõuded, vastavad 
minimaalsed väetiste ja 
taimekaitsevahendite kasutuse nõuded ning 
muud asjakohased siseriiklike 
õigusaktidega kehtestatud kohustuslikud 
nõuded. Kõik sellised kohustuslikud 
nõuded esitatakse programmis.  

4. Liikmesriigid püüavad käesoleva 
meetme kohaseid toiminguid teostavatele 
isikutele võimaldada nende kohustuste 
täitmiseks vajalikke teadmisi ja teavet, 
sealhulgas kohustusega seotud eksperdiabi, 
ja/või seavad käesoleva meetme kohase 
toetuse saamise tingimuseks asjakohasel 
koolitusel osalemise. 

4. Liikmesriigid püüavad käesoleva 
meetme kohaseid toiminguid teostavatele 
isikutele võimaldada nende kohustuste 
täitmiseks vajalikke teadmisi ja teavet, 
sealhulgas kohustusega seotud eksperdiabi, 
ja/või seavad käesoleva meetme kohase 
toetuse saamise tingimuseks asjakohasel 
koolitusel osalemise.  

5. Käesoleva meetme kohased kohustused 5. Käesoleva meetme kohased kohustused 
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võetakse viie kuni seitsme aasta pikkuseks 
ajavahemikuks. Kui aga on vaja saavutada 
või säilitada kavandatud keskkonnaalast 
kasu, võivad liikmesriigid määrata oma 
maaelu arengu programmides teatavat liiki 
kohustuste jaoks pikema ajavahemiku, muu 
hulgas sel viisil, et pärast esialgse perioodi 
lõppu nähakse ette kõnealuse ajavahemiku 
iga-aastane pikendamine.  

võetakse viie kuni seitsme aasta pikkuseks 
ajavahemikuks. Kui aga on vaja saavutada 
või säilitada kavandatud keskkonnaalast 
kasu, võivad liikmesriigid määrata oma 
maaelu arengu programmides teatavat liiki 
kohustuste jaoks pikema ajavahemiku, muu 
hulgas sel viisil, et pärast esialgse perioodi 
lõppu nähakse ette kõnealuse ajavahemiku 
iga-aastane pikendamine. Uute kohustuste 

jaoks, mis võetakse kohe pärast esialgsel 

ajavahemikul täidetud kohustust, võivad 

liikmesriigid oma maaelu arengu 

programmides ette näha lühema 

ajavahemiku. 

6. Toetust makstakse aasta kaupa ning 
toetussummaega hüvitatakse 
toetusesaajatele võetud kohustustest 
tingitud lisakulud ning saamatajäänud tulu 
tarvikuna või osaliselt. Vajaduse korral 
kaetakse toetusest ka tehingukulud kuni 
20 % ulatuses põllumajanduse keskkonna- 
ja kliimakohustuste eest makstavast 
toetusest. Põllumajandustootjate rühma 

võetud kohustuste puhul on ülemmäär 
30 %.  

6. Toetust makstakse aasta kaupa ning 
toetussummaega hüvitatakse 
toetusesaajatele võetud kohustustest 
tingitud lisakulud ning saamatajäänud tulu 
tarvikuna või osaliselt. Vajaduse korral 
kaetakse toetusest ka tehingukulud kuni 
20 % ulatuses põllumajanduse keskkonna- 
ja kliimakohustuste eest makstavast 
toetusest. Kui nimetatud kohustused 

moodustavad osa ühisest lähenemisviisist, 
on ülemmäär 30 %.  

 EAFRDist ei anta toetust määruse (EL) 

nr DP/2012 III jaotise 2. peatükis 

osutatud kohustuste täitmiseks. 

 6 a. Keskkonnakaitsemeetmete puhul 

võivad liikmesriigid nõuetekohaselt 

põhjendatud juhtudel erandina lõikest 6 

anda toetust kindlasummalise või 

ühekordse maksena üksuse kohta seoses 

kohustustega loobuda alade 

tulunduslikust kasutamisest. Nimetatud 

toetust arvestatakse kantud lisakulude ja 

saamatajäänud tulu alusel. 

7. Liikmesriigid võivad toetusesaajate 
valimisel kasutada artikli 49 lõikes 3 
osutatud menetlust, kui see on vajalik 
meetme tõhusa kohaldamise tagamiseks.  

7. Liikmesriigid võivad toetusesaajate 
valimisel kasutada artikli 49 lõikes 3 
osutatud menetlust, kui see on vajalik 
meetme tõhusa kohaldamise tagamiseks.  

8. Toetuse maksimumsummad on 
sätestatud I lisas.  

8. Toetuse maksimumsummad on 
sätestatud I lisas.  

Käesoleva meetme kohast toetust ei anta 
kohustuste puhul, mis on hõlmatud 

Käesoleva meetme kohast toetust ei anta 
kohustuste puhul, mis on hõlmatud 
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mahepõllundusmeetmega.  mahepõllundusmeetmega.  

9. Toetust võib anda põllumajanduse 
geneetiliste ressursside säilitamiseks 
tehtavate toimingute jaoks, mis ei kuulu 
lõigete 1–8 reguleerimisalasse.  

9. Toetust antakse põllumajanduse 
geneetiliste ressursside säilitamiseks ja 

säästvaks kasutamiseks ning 

arendamiseks tehtavate toimingute jaoks, 
mis ei kuulu lõigete 1–8 
reguleerimisalasse.  

10. Komisjonile antakse õigus võtta artiklis 
90sätestatud korras vastu delegeeritud 
õigusakte, milles käsitletakse toimingu 
esialgse perioodi järel kohustuste aasta 
kaupa pikendamist, samuti tingimusi, mida 
kohaldatakse kohustuste suhtes, mille 
eesmärk on loomakasvatust 
ekstensiivistada või teistmoodi korraldada, 
piirata väetiste ja taimekaitsevahendite või 
muude vahendite kasutust, kasvatada 
põllumajanduse jaoks kadumisohus olevaid 
kohalikke tõuge või säilitada taimede 
geneetilisi ressursse, ning lõike 9 kohaste 
toetuskõlblike toimingute 
kindlaksmääramist.  

10. Komisjonile antakse õigus võtta artiklis 
90sätestatud korras vastu delegeeritud 
õigusakte, milles käsitletakse toimingu 
esialgse perioodi järel kohustuste aasta 
kaupa pikendamist, samuti tingimusi, mida 
kohaldatakse kohustuste suhtes, mille 
eesmärk on loomakasvatust 
ekstensiivistada või teistmoodi korraldada, 
piirata väetiste ja taimekaitsevahendite või 
muude vahendite kasutust, kasvatada 
põllumajanduse jaoks kadumisohus olevaid 
kohalikke tõuge või säilitada taimede 
geneetilisi ressursse, ning lõike 9 kohaste 
toetuskõlblike toimingute 
kindlaksmääramist.  

Or. en 
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Muudatusettepanek  145 

Luis Manuel Capoulas Santos 
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Alyn Smith 
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Seadusandlikest muudatusettepanekutest koosnev B7-0081/2013 

institutsioonidevaheliste läbirääkimiste mandaat 

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon 

otsus institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise ja mandaadi kohta seoses Euroopa 
Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetustega – 
2011/0282(COD) 
(COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 30 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Toetust antakse üksnes kohustustele, mis 
on rangemad kui määruse (EL) nr HR/2012 
VI jaotise I peatükis kehtestatud vastavad 
kohustuslikud nõuded, vastavad 
minimaalseid väetiste ja 
taimekaitsevahendite kasutuse nõuded 
ning muud asjakohased siseriiklike 
õigusaktidega kehtestatud kohustuslikud 
nõuded. Kõik sellised nõuded esitatakse 
programmis. 

2. Toetust antakse üksnes kohustustele, mis 
on rangemad kui määruse (EL) nr HR/2012 
VI jaotise I peatükis kehtestatud vastavad 
kohustuslikud nõuded, määruse (EL) 

nr DP/2012 III jaotise 2. peatükis 

kehtestatud vastavad kohustused, vastavad 
minimaalseid väetiste ja 
taimekaitsevahendite kasutamise nõuded 
ning muud asjakohased siseriiklike 
õigusaktidega kehtestatud kohustuslikud 
nõuded. Kõik sellised nõuded esitatakse 
programmis. 

Or. en 
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fraktsiooni S&D nimel 
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Seadusandlikest muudatusettepanekutest koosnev B7-0081/2013 

institutsioonidevaheliste läbirääkimiste mandaat 

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon 

otsus institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise ja mandaadi kohta seoses Euroopa 
Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetustega – 
2011/0282(COD) 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 31 – lõige 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Direktiividega 92/43/EMÜ ja 
2009/147/EÜ seotud toetust antakse 
põllumajandustootjatele üksnes selliste 
ebasoodsate asjaolude puhul, mis tulenevad 
nõuetest, mis on rangemad nõukogu 
määruse (EL) nr HR/2012 artiklis 94 ja II 
lisas sätestatud hea põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundi standardist. 

3. Direktiividega 92/43/EMÜ ja 
2009/147/EÜ seotud toetust antakse 
põllumajandustootjatele üksnes selliste 
ebasoodsate asjaolude puhul, mis tulenevad 
nõuetest, mis on rangemad nõukogu 
määruse (EL) nr HR/2012 artiklis 94 ja II 
lisas sätestatud hea põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundi standardist ning 

määruse (EL) nr DP/2012 III jaotise 2. 
peatükis kehtestatud vastavad kohustused. 

Maaelu arengu programmides võib ette 

näha erisätted juhtudeks, kui kohustused 

ei sobi nimetatud direktiivide 

eesmärkidega asjaomastes 

põllumajanduslikes majapidamistes. 

Or. en 

 
 


