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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

6.3.2013 B7-0082/201 

Muudatusettepanek  201 

James Nicholson 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Seadusandlikest muudatusettepanekutest koosnev B7-0082/2013 

institutsioonidevaheliste läbirääkimiste mandaat 

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon 

Otsus institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise ja mandaadi kohta seoses ühise 

põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja järelevalvega 

(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 –C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 

2013/2531(RSP)) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 57 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(57) Nõuetele vastavuse süsteem toob nii 

toetusesaajatele kui ka riigiasutustele kaasa 

teatavaid halduspiiranguid, kuna tuleb 

tagada arvestuse pidamine, kontrollide 

teostamine ja vajaduse korral karistuste 

kohaldamine. Kõnealused karistused 

peaksid olema proportsionaalsed, tõhusad 

ja hoiatavad. Kõnealused karistused ei 

tohiks piirata liidu või liikmesriigi õiguse 

muude sätete alusel kehtestatud muid 

karistusi. Järjepidevuse huvides on 

asjakohane koondada liidu asjakohased 

sätted ühe õigusakti alla. Määruse (EL) nr 

xxx/xxx [otsetoetused] V jaotises osutatud 

väikepõllumajandustootjate kavas 

osalevate põllumajandustootjate puhul 

võidakse järeldada, et nõuetele vastavuse 

süsteemi kohaselt tehtavad pingutused 

ületavad kõnealuste 

põllumajandustootjate vastavas süsteemis 

hoidmise eeliseid. Lihtsustamise huvides 

tuleks kõnealused põllumajandustootjad 

seega nõuetele vastavuse süsteemist ja 

eelkõige selle kontrollisüsteemist välja 

jätta ning vabastada nad nõuetele 

vastavuse karistustest, mida võidakse 

kohaldada. Samas ei piira selline erand 

kohustust järgida sektoripõhiste 

õigusaktide kohaldatavaid sätteid ning 

(57) Nõuetele vastavuse süsteem toob nii 

toetusesaajatele kui ka riigiasutustele kaasa 

teatavaid halduspiiranguid, kuna tuleb 

tagada arvestuse pidamine, kontrollide 

teostamine ja vajaduse korral karistuste 

kohaldamine. Kõnealused karistused 

peaksid olema proportsionaalsed, tõhusad 

ja hoiatavad. Kõnealused karistused ei 

tohiks piirata liidu või liikmesriigi õiguse 

muude sätete alusel kehtestatud muid 

karistusi. Järjepidevuse huvides on 

asjakohane koondada liidu asjakohased 

sätted ühe õigusakti alla. 
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võimalust saada kontrollitud ja 

kõnealuste õigusaktide kohaselt 

karistatud. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/202 

Muudatusettepanek  202 

James Nicholson 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Seadusandlikest muudatusettepanekutest koosnev B7-0082/2013 

institutsioonidevaheliste läbirääkimiste mandaat 

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon 

Otsus institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise ja mandaadi kohta seoses ühise 

põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja järelevalvega 

(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 –C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 

2013/2531(RSP)) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 29  

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Ilma et see piiraks toetuskõlblikkust 

määruse (EL) nr xxx/xxx [maaelu areng] 

artikli 30 lõike 2 alusel, ei kohaldata 

EAFRD alusel rahastatavate kulude suhtes 

muud rahastamist ELi eelarvest. 

EAFRD alusel rahastatavate kulude suhtes 

ei kohaldata muud rahastamist ELi 

eelarvest. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/203 

Muudatusettepanek  203 

James Nicholson 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Seadusandlikest muudatusettepanekutest koosnev B7-0082/2013 

institutsioonidevaheliste läbirääkimiste mandaat 

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon 

Otsus institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise ja mandaadi kohta seoses ühise 

põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja järelevalvega 

(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 –C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 

2013/2531(RSP)) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 61 – lõige 2 – punkt 1 (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1) Vabatahtlik osalemine 

haldussüsteemides, mis on sertifitseeritud 

tunnustatud rahvusvaheliste standardite 

alusel 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/204 

Muudatusettepanek  204 

James Nicholson 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Seadusandlikest muudatusettepanekutest koosnev B7-0082/2013 

institutsioonidevaheliste läbirääkimiste mandaat 

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon 

Otsus institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise ja mandaadi kohta seoses ühise 

põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja järelevalvega 

(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 –C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 

2013/2531(RSP)) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 73 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) kõik põllumajandusliku majapidamise 

põllud, sealhulgas mittepõllumajanduslik 

ala, millele taotletakse artikli 68 lõikes 2 

osutatud toetust; 

a) kõik põllumajandusliku majapidamise 

põllud, sealhulgas mittepõllumajanduslik 

ala, millele taotletakse artikli 68 lõikes 2 

osutatud toetust; maastikuelementide või 

puhverribadega põlde ei ole siiski vaja 

deklareerida; toetusesaaja märgib siiski 

oma taotlusesse, et talle kuuluvad 

maastikuelementide või puhverribadega 

põllud, ja täpsustab pädeva asutuse 

nõudmisel nende asukoha. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/205 

Muudatusettepanek  205 

James Nicholson 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Seadusandlikest muudatusettepanekutest koosnev B7-0082/2013 

institutsioonidevaheliste läbirääkimiste mandaat 

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon 

Otsus institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise ja mandaadi kohta seoses ühise 

põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja järelevalvega 

(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 –C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 

2013/2531(RSP)) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 92 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artiklit 91 ei kohaldata siiski toetusesaajate 

suhtes, kes osalevad määruse (EL) nr 

xxx/xxx [otsetoetused] V jaotises osutatud 

väikepõllumajandustootjate kavas ning 

toetusesaajate suhtes, kes saavad toetust 

määruse (EL) nr xxx/xxx [maaelu areng] 

artikli 29 lõike 9 kohaselt. 

Artiklit 91 ei kohaldata siiski toetusesaajate 

suhtes, kes saavad toetust määruse (EL) nr 

xxx/xxx [maaelu areng] artikli 29 lõike 9 

kohaselt. 

Or. en 



 

AM\929525ET.doc  PE503.603v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

6.3.2013 B7-0082/206 

Muudatusettepanek  206 

James Nicholson 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Seadusandlikest muudatusettepanekutest koosnev B7-0082/2013 

institutsioonidevaheliste läbirääkimiste mandaat 

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon 

Otsus institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise ja mandaadi kohta seoses ühise 

põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja järelevalvega 

(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 –C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 

2013/2531(RSP)) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 110 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 110 a 

 IV peatükk Piirkonnatasand 

 Liikmesriigid võivad seal, kus see on 

asjakohane ja nende põhiseadusliku 

korraga kooskõlas, rakendada ühise 

põllumajanduspoliitika sätteid piirkonna 

tasandil. 

Or. en 

 

 


