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Muudatusettepanek 7
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Selleks et ühtlasi vältida 
põllumajandusmaa kasutamise lõpetamist 
ja tagada selle heades põllumajandus- ja 
keskkonnatingimustes hoidmine, kehtestati 
määrusega (EÜ) nr 1782/2003 ühenduse 
raamistik, mille alusel liikmesriigid 
kehtestavad standardid, võttes arvesse 
asjaomaste alade eriomadusi, sh mulla- ja 
ilmastikutingimusi, olemasolevat 
põllumajandustootmist (maakasutus, 
külvikord, tootmisviisid) ja 
põllumajandusstruktuure. Maa 
kohustusliku tootmisest kõrvalejätmise 
tühistamine ühtse otsemaksete kava raames 
võib mõningatel juhtudel avaldada 
kahjulikku mõju keskkonnale, eelkõige 
teatavatele maastikuelementidele. Seetõttu 
on asjakohane tõhustada olemasolevaid 
ühenduse sätteid, mis on vajadusel 
suunatud kindlaksmääratud 
maastikuelementide kaitsele.

(3) Selleks et ühtlasi vältida 
põllumajandusmaa kasutamise lõpetamist 
ja tagada selle heades põllumajandus- ja 
keskkonnatingimustes hoidmine, kehtestati 
määrusega (EÜ) nr 1782/2003 ühenduse 
raamistik, mille alusel liikmesriigid 
kehtestavad standardid, võttes arvesse 
asjaomaste alade eriomadusi, sh mulla- ja 
ilmastikutingimusi, olemasolevat 
põllumajandustootmist (maakasutus, 
külvikord, tootmisviisid) ja 
põllumajandusstruktuure. Maa 
kohustusliku tootmisest kõrvalejätmise 
tühistamine ühtse otsemaksete kava raames 
võib mõningatel juhtudel avaldada 
kahjulikku mõju keskkonnale, eelkõige 
teatavatele maastikuelementidele. Seetõttu 
on asjakohane tõhustada olemasolevaid 
ühenduse sätteid, mis on vajadusel 
suunatud kindlaksmääratud 
maastikuelementide kaitsele. Võttes küll 
arvesse vajadust kõrgeimate standardite 
järele vee kvaliteedi tagamisel vastavalt 
ELi õigusaktidele, ei tohiks siiski 
kehtestada täiendavaid piiranguid, mis 
takistaksid soovitud maaelu arengut.

Or. en
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Muudatusettepanek 8
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Otsetoetuseid saav põllumajandustootja 
täidab II lisas loetletud kohustuslikke 
majandamisnõudeid ning artikli 6 kohaselt 
kehtestatud häid põllumajandus- ja 
keskkonnatingimusi.

1. Otsetoetuseid saav põllumajandustootja 
täidab II lisas loetletud kohustuslikke 
majandamisnõudeid ning artikli 6 kohaselt 
kehtestatud häid põllumajandus- ja 
keskkonnatingimusi. Käesolevast lõikest 
erandite tegemist kaalutakse juhul, kui 
esinevad loodusnähtuste, näiteks 
üleujutuste ja maalihete põhjustatud 
püsivad probleemid.

Or. en

Muudatusettepanek 9
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kõiki asjaomasel kalendriaastal 
põllumajandustootjale makstavaid 
otsetoetuste summasid, mis ületavad 5 000 
eurot, vähendatakse kuni 2012. aastani
igal aastal järgmise protsendimäära võrra:

1. Kõiki asjaomasel kalendriaastal 
põllumajandustootjale makstavaid 
otsetoetuste summasid, mis ületavad 
20 000 eurot, vähendatakse 2010. ja 2012. 
aastal järgmise protsendimäära võrra:

a) 2009: 7 %, a) 2010: 6 %,
b) 2010: 9 %, b) 2012: 7 %.

c) 2011: 11 %,
d) 2012: 13 %.

Or. en
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Muudatusettepanek 10
Wojciech Roszkowski, Czesław Siekierski, Mieczysław Janowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kõiki asjaomasel kalendriaastal 
põllumajandustootjale makstavaid 
otsetoetuste summasid, mis ületavad 5 000 
eurot, vähendatakse kuni 2012. aastani igal 
aastal järgmise protsendimäära võrra:

1. Kõiki asjaomasel kalendriaastal 
põllumajandustootjale makstavaid 
otsetoetuste summasid, mis ületavad 
10 000 eurot, vähendatakse kuni 2012. 
aastani igal aastal järgmise protsendimäära 
võrra:

a) 2009: 7 %, a) 2009: 6 %,
b) 2010: 9 %, b) 2010: 7 %,

c) 2011: 11 %, c) 2011: 8 %,
d) 2012: 13 %. d) 2012: 9 %.

Or. en

Muudatusettepanek 11
Wojciech Roszkowski, Czesław Siekierski, Mieczysław Janowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 – esimene lõik – sissejuhatus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Viie protsendipunktilisele 
vähendamisele vastavad summad 
jaotatakse asjaomastele liikmesriikidele 
artikli 128 lõikes 2 osutatud korras 
järgmiste kriteeriumide alusel:

2. Artikli 7 lõike 1 kohastest 
vähendamistest tulenevad summad 
jaotatakse asjaomastele liikmesriikidele 
artikli 128 lõikes 2 osutatud korras 
järgmiste kriteeriumide alusel:

Or. en

Justification

With regard to the compulsory modulation (and to the respective increase of the rate of 
compulsory modulation as referred to in Article 7(1) of the Commission’s proposal), the 
currently binding cohesion criteria used for the distribution of 20% of the amounts which 
modulation generated shall be continuingly applied as they very much contribute to the 
proper achievement of the fundamental principles of the Common Agricultural Policy.



PE409.765v02-00 6/13 AM\739506ET.doc

ET

Muudatusettepanek 12
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid annavad eelisseisundi
põllumajandustootjatele, kes saavad
rohkem kui 15 000 eurot otsetoetusi 
aastas.

2. Nõustamine on tasuta kõikidele
põllumajandustootjatele, kes saavad vähem 
kui 15 000 eurot ühtseid otsemakseid.

Or. en

Justification

Avoidance of erosion of single farm payment and of its contribution to regional economies.

Muudatusettepanek 13
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon esitab hiljemalt 31. detsembriks 
2010 põllumajandusettevõtete nõustamise 
süsteemi rakendamise kohta aruande, 
millele vajadusel lisatakse asjakohased 
ettepanekud süsteemi kohustuslikuks 
muutmise kohta.

Komisjon esitab hiljemalt 31. detsembriks 
2010 põllumajandusettevõtete nõustamise 
süsteemi rakendamise kohta aruande, 
millele vajadusel lisatakse asjakohased 
ettepanekud süsteemi kohustuslikuks 
muutmise kohta. Kulusid ei teki 
põllumajandustootjatele, kes saavad 
vähem kui 15 000 eurot ühtseid 
otsemakseid.

Or. en

Justification

Avoidance of erosion of single farm payment and of its contribution to regional economies.
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Muudatusettepanek 14
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Hooletuse korral ei ole vähendamine 
suurem kui 5 % ja korduva rikkumise 
korral suurem kui 15 %.

2. Hooletuse korral ei ole vähendamine 
suurem kui 5 % ja korduva rikkumise 
korral suurem kui 15 %.

Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel 
võivad liikmesriigid otsustada, et 
vähendamist ei kohaldata, kui rikkumist 
võib selle tõsidust, ulatust ja püsivust 
arvestades käsitada väiksema rikkumisena. 
Rikkumisi, mis kujutavad otsest ohtu 
inimeste või loomade tervisele, ei käsitata 
väiksemate rikkumistena.

Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel 
võivad liikmesriigid otsustada, et 
vähendamist ei kohaldata, kui rikkumist 
võib selle tõsidust, ulatust ja püsivust 
arvestades käsitada väiksema rikkumisena. 
Rikkumisi, mis kujutavad otsest ohtu 
inimeste või loomade tervisele, ei käsitata 
väiksemate rikkumistena. Erandite 
tegemist kaalutakse juhul, kui erandlikud 
ilmastikutingimused põhjustavad 
probleeme.

Kui põllumajandustootja ei ole võtnud 
koheseid parandusmeetmeid, kõrvaldades 
sellega avastatud rikkumise, võtab pädev 
asutus nõutavaid meetmeid, mis võivad 
vajaduse korral piirduda ametliku 
kontrolliga, selle tagamiseks, et 
põllumajandustootja lõpetaks asjaomase 
tuvastatud rikkumise. Põllumajandustootjat 
teavitatakse tuvastatud väiksematest 
rikkumistest ja parandusmeetmetest.

Kui põllumajandustootja ei ole võtnud 
koheseid parandusmeetmeid, kõrvaldades 
sellega avastatud rikkumise, võtab pädev 
asutus nõutavaid meetmeid, mis võivad 
vajaduse korral piirduda ametliku 
kontrolliga, selle tagamiseks, et 
põllumajandustootja lõpetaks asjaomase 
tuvastatud rikkumise. Põllumajandustootjat 
teavitatakse tuvastatud väiksematest 
rikkumistest ja parandusmeetmetest. 

Or. en

Justification

This is needed to cover situations such as persistent flooding.
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Muudatusettepanek 15
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid määratlevad piirkonnad 
selliste objektiivsete ja 
mittediskrimineerivate kriteeriumide alusel 
nagu nende institutsiooniline või 
haldusstruktuur ja/või piirkondlik 
põllumajanduspotentsiaal.

2. Liikmesriigid määratlevad piirkonnad 
selliste objektiivsete ja 
mittediskrimineerivate kriteeriumide alusel 
nagu nende institutsiooniline või 
haldusstruktuur ja/või piirkondlik 
põllumajanduspotentsiaal.

Liikmesriike, kus on alla kolme miljoni 
toetuskõlbliku hektari, võib käsitada ühe 
piirkonnana.

Liikmesriike, kus on alla kolme miljoni 
toetuskõlbliku hektari, võib käsitada ühe 
piirkonnana. Komisjon loob 
edasikaebemehhanismi asjaosalistele, kes 
soovivad piirkondade määratluse 
vaidlustada.

Or. en

Justification

To ensure that no existing or new discrimination in sustained at regional level.

Muudatusettepanek 16
Jill Evans

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid määratlevad piirkonnad 
selliste objektiivsete ja 
mittediskrimineerivate kriteeriumide alusel 
nagu nende institutsiooniline või 
haldusstruktuur ja/või piirkondlik 
põllumajanduspotentsiaal.

2. Liikmesriigid määratlevad piirkonnad 
selliste objektiivsete ja 
mittediskrimineerivate kriteeriumide alusel 
nagu nende institutsiooniline või 
haldusstruktuur ja/või piirkondlik 
põllumajanduspotentsiaal ja/või 
ebasoodsad struktuurilised tingimused, 
mille all mahajäänud piirkonnad 
kannatavad.

Liikmesriike, kus on alla kolme miljoni Liikmesriike, kus on alla kolme miljoni 
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toetuskõlbliku hektari, võib käsitada ühe 
piirkonnana.

toetuskõlbliku hektari, võib käsitada ühe 
piirkonnana.

Or. en

Muudatusettepanek 17
Jill Evans

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad säilitada 
maksimaalselt 50 % artiklis 41 osutatud 
riiklike ülemmäärade sellest osast, mis 
vastab määruse (EÜ) nr 1782/2003 VI lisas 
osutatud lamba- ja kitsetoetustele, ning 
maksavad põllumajandustootjatele igal 
aastal lisatoetust.

Liikmesriigid võivad säilitada 
maksimaalselt 50 % artiklis 41 osutatud 
riiklike ülemmäärade sellest osast, mis 
vastab määruse (EÜ) nr 1782/2003 VI lisas 
osutatud lamba- ja kitsetoetustele, ning 
maksavad põllumajandustootjatele igal 
aastal lisatoetust. Liikmesriigid või nende 
vastavate volitustega piirkondlikud 
valitsused keskendavad need toetused 
mahajäänud piirkondadele ja teatavatele 
tõugudele.

Or. en

Muudatusettepanek 18
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Uued liikmesriigid määravad piirkonnad 
kindlaks objektiivsete ja 
mittediskrimineerivate kriteeriumide 
kohaselt.

2. Uued liikmesriigid määravad piirkonnad 
kindlaks objektiivsete ja 
mittediskrimineerivate kriteeriumide 
kohaselt. Komisjon loob 
edasikaebemehhanismi asjaosalistele, kes 
soovivad piirkondade määratluse 
vaidlustada. 

Or. en



PE409.765v02-00 10/13 AM\739506ET.doc

ET

Justification

To ensure that no new discrimination is permitted at Regional level.

Muudatusettepanek 19
Jill Evans

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) piirkondades, kus kohaldatakse 
ümberkorraldus- ja/või arenguprogramme, 
et vältida maa kasutamisest loobumist 
ja/või et aidata põllumajandustootjatel 
toime tulla kõnealuste piirkondade 
ebasoodsate asjaoludega;

c) piirkondades, kus kohaldatakse 
ümberkorraldus- ja/või arenguprogramme, 
et vältida maa kasutamisest loobumist 
ja/või et aidata põllumajandustootjatel 
toime tulla kõnealuste piirkondade 
ebasoodsate asjaoludega ning tõsta 
põlluharimispotentsiaali mahajäänud 
piirkondades, kus on tõsised ja püsivad 
ebasoodsad struktuurilised tingimused;

Or. en

Muudatusettepanek 20
Jill Evans

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 90 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ute- või kitsetoetus määratakse iga-
aastase maksena kalendriaasta, 
toetuskõlbliku looma ja 
põllumajandustootja kohta 
individuaalülemmäärade piires. 
Liikmesriik määrab kindlaks nende 
loomade miinimumarvu, kelle suhtes 
esitatakse toetuse saamise taotlus.
Kõnealune miinimumarv peab olema 
suurem kui 10 ja väiksem kui 50.

3. Ute- või kitsetoetus määratakse iga-
aastase maksena kalendriaasta, 
toetuskõlbliku looma ja 
põllumajandustootja kohta 
individuaalülemmäärade piires. 
Liikmesriik või selle vastavate volitustega 
piirkondlik valitsus määrab kindlaks nende 
loomade miinimumarvu, kelle suhtes 
esitatakse toetuse saamise taotlus. 
Kõnealune miinimumarv peab olema 
suurem kui 10 ja väiksem kui 50.

Or. en
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Muudatusettepanek 21
Jill Evans

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 91 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lisatoetust makstakse nende piirkondade 
põllumajandustootjatele, kus lamba- ja 
kitsekasvatus on traditsiooniline tegevus 
või kus see toetab olulisel määral 
maapiirkondade majandust. Liikmesriigid 
määratlevad kõnealused piirkonnad. Igal 
juhul antakse lisatoetust üksnes 
põllumajandustootjale, kelle 
põllumajandusettevõtte põllumajanduslikul 
otstarbel kasutatavatest pindaladest asub 
vähemalt 50 % vähem soodsates 
piirkondades vastavalt määruses (EÜ) nr 
1257/1999 esitatud määratlusele.

1. Lisatoetust makstakse nende piirkondade 
põllumajandustootjatele, kus lamba- ja 
kitsekasvatus on traditsiooniline tegevus 
või kus see toetab olulisel määral 
maapiirkondade majandust või mis asub 
mahajäänud piirkonnas. Liikmesriigid või 
nende vastavate volitustega piirkondlikud 
valitsused määratlevad kõnealused 
piirkonnad. Igal juhul antakse lisatoetust 
üksnes põllumajandustootjale, kelle 
põllumajandusettevõtte põllumajanduslikul 
otstarbel kasutatavatest pindaladest asub 
vähemalt 50 % vähem soodsates 
piirkondades vastavalt määruses (EÜ) nr 
1257/1999 esitatud määratlusele.

Or. en

Muudatusettepanek 22
Jill Evans

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 95 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid võivad anda 
põllumajandustootjatele toetusõigusi 
riikliku reservi piires. Toetusõiguste 
andmisel eelistatakse eelkõige uusi 
ettevõtjaid, noori põllumajandustootjaid 
või muid eesõigustega 
põllumajandustootjaid.

3. Liikmesriigid võivad anda 
põllumajandustootjatele toetusõigusi 
riikliku reservi piires. Toetusõiguste 
andmisel eelistatakse eelkõige uusi 
ettevõtjaid, noori põllumajandustootjaid, 
mahajäänud piirkondade 
põllumajandustootjaid või muid 
eesõigustega põllumajandustootjaid.

Or. en
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Muudatusettepanek 23
Jill Evans

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid kasutavad riiklikku reservi 
selle piires toetusõiguste jaotamiseks 
eelkõige uutele ettevõtjatele, noortele 
põllumajandustootjatele ja teistele 
esmatähtsatele põllumajandustootjatele.

3. Liikmesriigid kasutavad riiklikku reservi 
selle piires toetusõiguste jaotamiseks 
eelkõige uutele ettevõtjatele, noortele 
põllumajandustootjatele mahajäänud 
piirkondade põllumajandustootjatele ja 
teistele esmatähtsatele 
põllumajandustootjatele.

Or. en

Muudatusettepanek 24
Wojciech Roszkowski, Czesław Siekierski, Mieczysław Janowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 113 – lõige 4 – teine ja kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühtse pindalatoetuse kava alusel toetusi 
saav põllumajandustootja peab täitma 
II lisas osutatud kohustuslikke 
majandamisnõudeid vastavalt järgmisele 
ajakavale:

Ühtse pindalatoetuse kava alusel toetusi 
saav põllumajandustootja peab täitma 
II lisas osutatud kohustuslikke 
majandamisnõudeid vastavalt järgmisele 
ajakavale:

a) II lisa punktis A osutatud nõudeid 
kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2009;

a) II lisa punktis A osutatud nõudeid 
kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2009;

b) II lisa punktides B ja C osutatud 
nõudeid kohaldatakse alates 1. jaanuarist 
2011.

b) II lisa punktis B osutatud nõudeid 
kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2011;

b a) II lisa punktis C osutatud nõudeid 
kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2013.

Bulgaaria ja Rumeenia jaoks on artiklite 4, 
5, 25, 26 ja 27 kohaldamine kuni 31. 
detsembrini 2011 vabatahtlik selles osas, 

Bulgaaria ja Rumeenia jaoks on artiklite 4, 
5, 25, 26 ja 27 kohaldamine kuni 31. 
detsembrini 2011 vabatahtlik selles osas, 
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mis hõlmab kõnealuste sätete seost 
kohustuslike majandamisnõuetega. Alates 
1. jaanuarist 2012 täidab kõnealustes 
liikmesriikides ühtse pindalatoetuse kava 
alusel toetusi saav põllumajandustootja 
II lisas osutatud kohustuslikke 
majandamisnõudeid vastavalt järgmisele 
ajakavale:

mis hõlmab kõnealuste sätete seost 
kohustuslike majandamisnõuetega. Alates 
1. jaanuarist 2012 täidab kõnealustes 
liikmesriikides ühtse pindalatoetuse kava 
alusel toetusi saav põllumajandustootja 
II lisas osutatud kohustuslikke 
majandamisnõudeid vastavalt järgmisele 
ajakavale:

a) II lisa punktis A osutatud nõudeid 
kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2012;

a) II lisa punktis A osutatud nõudeid 
kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2012;

b) II lisa punktides B ja C osutatud 
nõudeid kohaldatakse alates 1. jaanuarist 
2014.

b) II lisa punktis B osutatud nõudeid 
kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2014;

b a) II lisa punktis C osutatud nõudeid 
kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2016.

Or. en

Justification

This amendment takes over the provision included in Parliament's resolution of 11 December 
2007, which was adopted by a very wide majority.
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