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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

6.3.2013 B7-0081/148 

Muudatusettepanek  148 

James Nicholson 

fraktsiooni ECR 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  

(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 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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 

kohustuslikud nõuded, vastavad 

minimaalsed väetiste ja 

taimekaitsevahendite kasutuse nõuded ning 

muud asjakohased siseriiklike 

õigusaktidega kehtestatud kohustuslikud 

nõuded. Kõik sellised kohustuslikud 

nõuded esitatakse programmis. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

6.3.2013 B7-0081/149 

Muudatusettepanek  149 

James Nicholson 

fraktsiooni ECR 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  

(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 – lõige 6 – lõik 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 EARDFist ei anta toetust määruse (EL) 

nr .../....[DPR] III jaotise 2. peatükis 

osutatud kohustuste täitmiseks.  

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/150 

Muudatusettepanek  150 

James Nicholson 

fraktsiooni ECR 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  

(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 64 – lõige 4  

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Komisjon teeb rakendusaktiga lõikes 1 

osutatud summade iga-aastase jaotuse 

liikmesriikide kaupa pärast lõikes 2 

nimetatud summa mahaarvamist ning 

võttes arvesse määruse (EL) nr DP/2012 

artikli 14 lõikes 2 osutatud rahaliste 

vahendite ülekandmist. Iga-aastase jaotuse 

tegemisel võtab komisjon arvesse: 

4. Komisjon teeb rakendusaktiga lõikes 1 

osutatud summade iga-aastase jaotuse 

liikmesriikide kaupa pärast lõikes 2 

nimetatud summa mahaarvamist ning 

võttes arvesse määruse (EL) nr DP/2012 

artikli 14 lõikes 2 osutatud rahaliste 

vahendite ülekandmist. Iga-aastase jaotuse 

tegemisel võtab komisjon arvesse:  

a) artiklis 4 osutatud eesmärkidega seotud 

objektiivseid kriteeriume ning 

a) artiklis 4 osutatud eesmärkidega seotud 

objektiivseid kriteeriume.  

(b) eelnevate perioodide tootlust.  

Or. en 

 

 


