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Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 54 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(54) Mis puutub Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 23. oktoobri 2000. aasta direktiivi 
2000/60/EÜ, millega kehtestatakse 
ühenduse veepoliitika alane 
tegevusraamistik, siis selle sätted on 
nõuetele vastavuse alusel kohaldatavad 
üksnes siis, kui kõik liikmesriigid on neid 
täielikult rakendanud, tuues eelkõige välja 
põllumajandustootjate selged kohustused. 
Kõnealuse direktiivi kohaselt hakatakse 
põllumajanduslike majapidamiste tasandi 
nõudeid kohaldama hiljemalt 1. jaanuarist 
2013. 

(54) Mis puutub Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 23. oktoobri 2000. aasta direktiivi 
2000/60/EÜ, millega kehtestatakse 
ühenduse veepoliitika alane 
tegevusraamistik, siis selle sätted võiksid 
nõuetele vastavuse alusel saada 
kohaldatavaks siis, kui kõik liikmesriigid 
on neid täielikult rakendanud, tuues 
eelkõige välja põllumajandustootjate 
selged kohustused. Nõuetele vastavust 
käsitlevate uute eeskirjade 
kasutuselevõtmisele peaks eelnema 
hiljemalt 1. jaanuariks 2015 analüüs 
nende kohaldatavuse kohta seoses 
nõuetele vastavusega ja nende mõju kohta 
kohapealsele kontrollisüsteemile. 
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Artikkel 110 b 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 110 b 
Lävend 

välja jäetud 

Kui toetusesaaja on kalendriaastal 
saanud toetussumma, mis on võrdne 
liikmesriigi poolt vastavalt määruse (EL) 
nr otsetoetused/xxx artiklile 49 
kehtestatud summaga või on sellest 
väiksem, ei avalda kõnealune liikmesriik 
selle toetusesaaja nime, nagu on ette 
nähtud käesoleva määruse artikli 110a 
lõike 1 esimeses lõigus. 

 

Komisjon avaldab artikli 110d alusel 
vastu võetud eeskirjade kohaselt 
toetussummad, mille liikmesriik on 
kehtestanud vastavalt määruse (EÜ) nr 
otsetoetused/xxx artiklile 49 ja millest ta 
on komisjoni nimetatud määruse kohaselt 
teavitanud. 

 

Käesoleva artikli esimese lõigu 
kohaldamisel avaldavad liikmesriigid 
artikli 110a lõike 1 esimese lõigu 
punktides b, c ja d osutatud teabe ning 
toetusesaaja on identifitseeritav koodi 
järgi. Liikmesriigi otsustavad kõnealuse 
koodi vormi üle. 
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