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Muudatusettepanek 614
Matt Carthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui tehakse kindlaks, et toetusesaajad 
eiravad eeskirju ega järgi ÜPP 
strateegiakavas osutatud maaelu arengu 
sekkumiste tingimusi muudel juhtudel, 
teevad liikmesriigid finantskohandusi, 
tühistades vastava liidupoolse rahastamise 
kas osaliselt või täielikult Liikmesriigid 
võtavad arvesse tuvastatud mittevastavuse 
laadi ja tõsidust ning EAFRD rahalise 
kaotuse taset.

Kui tehakse kindlaks, et toetusesaajad 
eiravad eeskirju ega järgi ÜPP 
strateegiakavas osutatud maaelu arengu 
sekkumiste tingimusi muudel juhtudel, 
teevad liikmesriigid finantskohandusi, 
tühistades vastava liidupoolse rahastamise 
kas osaliselt või äärmuslikel juhtudel
täielikult. Liikmesriigid võtavad arvesse 
tuvastatud mittevastavuse laadi ja tõsidust, 
muid väliseid mõjutegureid, toetusesaaja 
majanduslikku olukorda, seda, kas 
toetusesaaja sama rikkumise puhul on 
minevikus kasutatud kollase kaardi 
süsteemi ning EAFRD rahalise kaotuse 
taset.

Or. en

Muudatusettepanek 615
Peter Jahr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui tehakse kindlaks, et toetusesaajad 
eiravad eeskirju ega järgi ÜPP 
strateegiakavas osutatud maaelu arengu 
sekkumiste tingimusi muudel juhtudel, 
teevad liikmesriigid finantskohandusi, 
tühistades vastava liidupoolse rahastamise 
kas osaliselt või täielikult Liikmesriigid 
võtavad arvesse tuvastatud mittevastavuse 
laadi ja tõsidust ning EAFRD rahalise 
kaotuse taset.

Kui tehakse kindlaks, et toetusesaajad 
eiravad eeskirju ega järgi ÜPP 
strateegiakavas või asjakohasel juhul 
piirkondlikus sekkumisprogrammis
osutatud maaelu arengu sekkumiste 
tingimusi muudel juhtudel, teevad 
liikmesriigid finantskohandusi, tühistades 
vastava liidupoolse rahastamise kas 
osaliselt või täielikult. Liikmesriigid 
võtavad arvesse tuvastatud mittevastavuse 
laadi ja tõsidust ning EAFRD rahalise 
kaotuse taset.
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Or. en

Selgitus

Piirkondlike kavade puhul ja käesoleva artikli ühtsuse säilitamiseks tuleks sisse nõutud või 
tühistatud summasid uuesti kasutada samas kavas, mille alla need algselt kuulusid.

Muudatusettepanek 616
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EAFRD raames liidu poolt rahastatavad 
summad, mis on tühistatud ja sissenõutud, 
ning nende juurde kuuluvad intressid 
jaotatakse ümber muudele ÜPP 
strateegiakava kohastele maaelu arengu 
sekkumistele. Liikmesriik saab siiski liidu 
tühistatud või tagasinõutud vahendeid 
uuesti kasutada, kuid vaid riikliku ÜPP 
strateegiakava maaelu arengu programmi 
raames ettenähtud tegevuste jaoks ja 
tingimusel, et vahendeid ei jaotata ümber 
tegevustele, mille suhtes on kohaldatud 
finantskohandusi.

EAFRD raames liidu poolt rahastatavad 
summad, mis on tühistatud ja sissenõutud, 
ning nende juurde kuuluvad intressid, mille 
liikmesriigid arvutavad välja pärast 
toetusesaajale makse tegemiseks 
määratud tähtaja möödumist, jaotatakse 
ümber muudele ÜPP strateegiakava 
kohastele maaelu arengu sekkumistele. 
Liikmesriik saab siiski liidu tühistatud või 
tagasinõutud vahendeid uuesti kasutada, 
kuid vaid riikliku ÜPP strateegiakava 
maaelu arengu programmi raames 
ettenähtud tegevuste jaoks ja tingimusel, et 
vahendeid ei jaotata ümber tegevustele, 
mille suhtes on kohaldatud 
finantskohandusi. Vastavalt 
toetusesaajatele minimaalselt hüvitatava 
summa kohta sätestatule võivad 
liikmesriigid määrata kindlaks käesoleva 
jao suhtes kohaldatava miinimumsumma.

Or. es

Selgitus

Soovitatakse säilitada põllumajandusfondide võlgade haldamise praegune kord.

Muudatusettepanek 617
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Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Momchil Nekov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EAFRD raames liidu poolt rahastatavad 
summad, mis on tühistatud ja sissenõutud, 
ning nende juurde kuuluvad intressid 
jaotatakse ümber muudele ÜPP 
strateegiakava kohastele maaelu arengu 
sekkumistele. Liikmesriik saab siiski liidu 
tühistatud või tagasinõutud vahendeid 
uuesti kasutada, kuid vaid riikliku ÜPP 
strateegiakava maaelu arengu programmi 
raames ettenähtud tegevuste jaoks ja 
tingimusel, et vahendeid ei jaotata ümber 
tegevustele, mille suhtes on kohaldatud 
finantskohandusi.

EAFRD raames liidu poolt rahastatavad 
summad, mis on tühistatud ja sissenõutud, 
ning nende juurde kuuluvad intressid, mille 
liikmesriigid arvutavad pärast 
toetusesaajale maksmiseks antud 
ajavahemiku möödumist, jaotatakse ümber 
muudele sama ÜPP strateegiakava 
kohastele maaelu arengu sekkumistele. 
Liikmesriik saab siiski liidu tühistatud või 
tagasinõutud vahendeid täielikult uuesti 
kasutada, kuid vaid riikliku ÜPP 
strateegiakava maaelu arengu programmi 
raames ettenähtud tegevuste jaoks ja 
tingimusel, et vahendeid ei jaotata ümber 
tegevustele, mille suhtes on kohaldatud 
finantskohandusi.

Or. en

Muudatusettepanek 618
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EAFRD raames liidu poolt rahastatavad 
summad, mis on tühistatud ja sissenõutud, 
ning nende juurde kuuluvad intressid 
jaotatakse ümber muudele ÜPP 
strateegiakava kohastele maaelu arengu 
sekkumistele. Liikmesriik saab siiski liidu 
tühistatud või tagasinõutud vahendeid 
uuesti kasutada, kuid vaid riikliku ÜPP 
strateegiakava maaelu arengu programmi 
raames ettenähtud tegevuste jaoks ja 
tingimusel, et vahendeid ei jaotata ümber 
tegevustele, mille suhtes on kohaldatud 

EAFRD raames liidu poolt rahastatavad 
summad, mis on tühistatud ja sissenõutud, 
ning nende juurde kuuluvad intressid, mille 
liikmesriigid arvutavad välja pärast 
toetusesaajale makse tegemiseks 
määratud tähtaja möödumist, jaotatakse 
ümber muudele ÜPP strateegiakava 
kohastele maaelu arengu sekkumistele. 
Liikmesriik saab siiski liidu tühistatud või 
tagasinõutud vahendeid uuesti kasutada, 
kuid vaid riikliku ÜPP strateegiakava 
maaelu arengu programmi raames 
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finantskohandusi. ettenähtud tegevuste jaoks ja tingimusel, et 
vahendeid ei jaotata ümber tegevustele,
mille suhtes on kohaldatud 
finantskohandusi.

Or. es

Muudatusettepanek 619
Peter Jahr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EAFRD raames liidu poolt rahastatavad 
summad, mis on tühistatud ja sissenõutud, 
ning nende juurde kuuluvad intressid 
jaotatakse ümber muudele ÜPP 
strateegiakava kohastele maaelu arengu 
sekkumistele. Liikmesriik saab siiski liidu 
tühistatud või tagasinõutud vahendeid 
uuesti kasutada, kuid vaid riikliku ÜPP 
strateegiakava maaelu arengu programmi 
raames ettenähtud tegevuste jaoks ja 
tingimusel, et vahendeid ei jaotata ümber 
tegevustele, mille suhtes on kohaldatud 
finantskohandusi.

EAFRD raames liidu poolt rahastatavad 
summad, mis on tühistatud ja sissenõutud, 
ning nende juurde kuuluvad intressid 
jaotatakse ümber muudele ÜPP 
strateegiakava või asjakohasel juhul 
vastava piirkondliku sekkumisprogrammi
kohastele maaelu arengu sekkumistele. 
Liikmesriik saab siiski liidu tühistatud või 
tagasinõutud vahendeid uuesti kasutada, 
kuid vaid riikliku ÜPP strateegiakava 
maaelu arengu programmi raames 
ettenähtud tegevuste jaoks ja tingimusel, et 
vahendeid ei jaotata ümber tegevustele, 
mille suhtes on kohaldatud 
finantskohandusi.

Or. en

Muudatusettepanek 620
Beata Gosiewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EAFRD raames liidu poolt rahastatavad 
summad, mis on tühistatud ja sissenõutud, 
ning nende juurde kuuluvad intressid 
jaotatakse ümber muudele ÜPP 

EAFRD raames liidu poolt rahastatavad 
summad, mis on tühistatud ja sissenõutud, 
ning nende juurde kuuluvad intressid 
jaotatakse ümber muudele ÜPP 
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strateegiakava kohastele maaelu arengu 
sekkumistele. Liikmesriik saab siiski liidu 
tühistatud või tagasinõutud vahendeid 
uuesti kasutada, kuid vaid riikliku ÜPP 
strateegiakava maaelu arengu programmi 
raames ettenähtud tegevuste jaoks ja 
tingimusel, et vahendeid ei jaotata ümber 
tegevustele, mille suhtes on kohaldatud 
finantskohandusi.

strateegiakava kohastele maaelu arengu 
toetustele. Liikmesriik saab siiski liidu 
tühistatud või tagasinõutud vahendeid 
uuesti kasutada, kuid vaid riikliku ÜPP 
strateegiakava maaelu arengu programmi 
raames ettenähtud tegevuste jaoks ja 
tingimusel, et vahendeid ei jaotata ümber 
tegevustele, mille suhtes on kohaldatud 
finantskohandusi.

Or. pl

Muudatusettepanek 621
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EAFRD raames liidu poolt rahastatavad 
summad, mis on tühistatud ja sissenõutud, 
ning nende juurde kuuluvad intressid 
jaotatakse ümber muudele ÜPP 
strateegiakava kohastele maaelu arengu 
sekkumistele. Liikmesriik saab siiski liidu 
tühistatud või tagasinõutud vahendeid 
uuesti kasutada, kuid vaid riikliku ÜPP 
strateegiakava maaelu arengu programmi 
raames ettenähtud tegevuste jaoks ja 
tingimusel, et vahendeid ei jaotata ümber 
tegevustele, mille suhtes on kohaldatud 
finantskohandusi.

EAFRD raames liidu poolt rahastatavad 
summad, mis on tühistatud ja sissenõutud, 
ning nende juurde kuuluvad intressid 
jaotatakse ümber muudele ÜPP 
strateegiakava kohastele maaelu arengu 
toetustele. Liikmesriik saab siiski liidu 
tühistatud või tagasinõutud vahendeid 
uuesti kasutada, kuid vaid riikliku ÜPP 
strateegiakava maaelu arengu programmi 
raames ettenähtud tegevuste jaoks ja 
tingimusel, et vahendeid ei jaotata ümber 
tegevustele, mille suhtes on kohaldatud 
finantskohandusi.

Or. pl

Muudatusettepanek 622
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastavalt sellele, mis on sätestatud 
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finantsdistsipliinist kohaldamisest 
tulenevalt toetusesaajatele minimaalselt 
hüvitatava summa kohta, võivad 
liikmesriigid määrata kindlaks eelmise 
lõigu suhtes kohaldatava 
miinimumsumma.

Or. es

Muudatusettepanek 623
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 1 – lõik 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid arvestavad kõik toetusesaaja 
käimasolevatest rikkumisest tulenevalt 
alusetult makstud summad vastavalt 
käesolevas artiklis sätestatule maha 
võimalikest edaspidistest maksetest, mis 
makseasutus toetusesaajale teeb.

Or. es

Selgitus

Et tagada maksete ja põllumajandusfondide väärkasutamise tõhus haldamine, on vaja, et 
makseasutused saaksid nõuda rikkumistega seotud summad tagasi, arvestades need summad 
maha edaspidistest maksetest, nagu on praegu ette nähtud ELi eeskirjades aastateks 2014–
2020 (määruse (EL) nr 908/2014 artikkel 28).

Muudatusettepanek 624
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Momchil Nekov, Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 57 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

131. Liikmesriigid loovad tõhusad 
juhtimis- ja kontrollisüsteemid, et tagada 
kooskõla liidu sekkumismeetmeid 

2. Liikmesriigid loovad tõhusad 
juhtimis- ja kontrollisüsteemid, et tagada 
kooskõla liidu sekkumismeetmeid 
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reguleerivate liidu õigusnormidega. reguleerivate liidu õigusnormidega. 
Kontrollisüsteeme kirjeldatakse riiklikus 
ÜPP strateegiakavas, nagu on osutatud 
määruse (EL) .../… [ÜPP strateegiakava 
määrus] artiklis 101.

Or. en

Muudatusettepanek 625
Michel Dantin, Mairead McGuinness, Daniel Buda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 57 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

131. Liikmesriigid loovad tõhusad 
juhtimis- ja kontrollisüsteemid, et tagada 
kooskõla liidu sekkumismeetmeid 
reguleerivate liidu õigusnormidega.

2. Liikmesriigid loovad tõhusad 
juhtimis- ja kontrollisüsteemid koos 
varajase hoiatamise süsteemidega, et 
tagada kooskõla liidu sekkumismeetmeid 
reguleerivate liidu õigusnormidega.

Or. fr

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga tehakse ettepanek, et liikmesriigid kehtestaksid oma ÜPP 
toetuste haldus- ja kontrollisüsteemi raames varajase hoiatamise süsteemi, kuna see võimalus 
on juba ette nähtud tingimustele vastamise kontrolli raames. Seda muudatusettepanekut tuleb 
käsitleda seoses ettepanekuga luua põllumajandustootjatele ja muudele toetusesaajatele 
korrigeerimise õigus, mille eesmärk on muuta halduskontrollisüsteemi ja suunata seda 
haldusasutuste ulatuslikuma nõustamise poole põllumajanduse puhul.

Muudatusettepanek 626
Annie Schreijer-Pierik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 57 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

131. Liikmesriigid loovad tõhusad 
juhtimis- ja kontrollisüsteemid, et tagada 
kooskõla liidu sekkumismeetmeid 

2. Liikmesriigid loovad tõhusad 
juhtimis- ja kontrollisüsteemid, et tagada 
98 % kindlus seoses liidu 
sekkumismeetmeid reguleerivate liidu 
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reguleerivate liidu õigusnormidega. õigusnormidega.

Or. en

Selgitus

ELi tasandil määratletavate nõuete laad ja tase peaksid sarnanema teiste ELi vahenditega. 
Teised Euroopa vahendid ei hõlma selliseid üksikasjalikke nõudeid. ÜPP ettepanekus esitatud 
üksikasjalikud kirjeldused, näiteks rakendusvahendite ja -meetodite kohta, muudavad ÜPP 
väga keeruliseks põllumajandustootjatele ja tarbetult koormavaks.

Muudatusettepanek 627
Michel Dantin, Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 57 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

132. Liikmesriigid võtavad sobivad 
ettevaatusabinõud, et tagada lõike 1 
punktis d osutatud karistuste kohaldamise 
proportsionaalsus ja astmelisus avastatud 
mittevastavuse tõsidusele, ulatusele, 
kestusele ja korduvusele.

välja jäetud

Liikmesriikide kehtestatud korraga tuleb 
tagada, et eelkõige, et ei tohi kehtestada 
karistusi:

(cc) kui mittevastavuse põhjuseks on 
vääramatu jõud;

(dd) kui mittevastavuse põhjuseks on 
pädeva asutuse või muu asutuse viga ja 
kui võib põhjendatult eeldada, et 
asjaomane isik, keda halduskaristus 
puudutab, ei oleks saanud viga avastada;

(ee) kui asjaomane isik suudab pädevale 
asutusele rahuldaval viisil tõendada, et ta 
ei ole süüdi lõikes 1 osutatud 
kohustustega seotud mittevastavuses või 
kui pädev asutus on jõudnud muul viisil 
veendumuseni, et asjaomane isik ei ole 
süüdi;

Kui toetuse saamise tingimistele 
mittevastavus tuleneb vääramatu jõu 
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tõttu, säilitab toetusesaaja õiguse 
toetusele.

Or. fr

Selgitus

Seda kustutamisettepanekut tuleb käsitleda seoses ettepanekuga, millega luuakse uus artikkel 
57 a, mis kordab peaaegu sõna-sõnalt käesolevat lõiget.

Muudatusettepanek 628
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 57 – lõige 3 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui karistuseks on makstava 
toetussumma vähendamine, ei ületa aasta 
karistuse summa 100 % toetuse- või 
maksetaotluse summast või 
rahastamiskõlblikust summast, mille 
suhtes karistust kohaldatakse. Sama 
maksimaalset protsentuaalset osakaalu 
kohaldatakse maksetele summas, mis 
arvutatakse mittevastavusega seotud 
koguse ja/või ajavahemiku alusel.

Or. en

Selgitus

Kehtiva määruse üldeeskirjade taaskehtestamine liidu tasandil (kohandatud).

Muudatusettepanek 629
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 57 – lõige 3 – lõik 1 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui karistuseks on heakskiidu, tunnustuse 
või loa peatamine või kehtetuks 
tunnistamine või ÜPP strateegiakava 
sekkumises osalemise või sellest kasu 
saamise õigusest ilma jätmine, 
määratletakse maksimaalne ajavahemik 
kolmeks järjestikuseks aastaks.

Or. en

Muudatusettepanek 630
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 57 – lõige 3 – lõik 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) kui asjaomane isik on teinud vea 
heas usus ja kui see viga ei ole toonud 
kaasa selgelt ebaproportsionaalseid 
tagajärgi.

Or. fr

Muudatusettepanek 631
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 57 – lõige 3 – lõik 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) kui mittevastavus on kergemat 
laadi;

Or. en

Selgitus

Kehtiva määruse üldeeskirjade taaskehtestamine liidu tasandil (kohandatud).
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Muudatusettepanek 632
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Momchil Nekov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 57 – lõige 3 – lõik 2 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c b) kui mittevastavuse põhjuseks on 
pädeva asutuse tuvastatud ilmne viga, 
mille toetusesaaja on teinud toetuse- või 
maksetaotluses, ja kui taotlust 
korrigeeritakse või kohandatakse enne 
kui pädev asutus toetusesaajat 
mittevastavusest teavitab;

Or. en

Selgitus

Kehtiva määruse üldeeskirjade taaskehtestamine liidu tasandil (kohandatud).

Muudatusettepanek 633
Michel Dantin, Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 57 – lõige 6 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(gg) teade ja teatis, mille liikmesriigid 
esitavad komisjonile seoses lõigetes 3 ja 4 
sätestatud kohustusega.

(b) teade ja teatis, mille liikmesriigid 
esitavad komisjonile seoses lõikes 4 
sätestatud kohustusega.

Or. fr

Selgitus

Seda ettepanekut kustutada viide lõikele 3 tuleb käsitleda seoses ettepanekuga, millega 
luuakse uus artikkel 57 b, mis kordab sõna-sõnalt käesolevat jaotist.
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Muudatusettepanek 634
Michel Dantin, Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 57 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 57 a

Alusetud maksed ja halduskaristuste 
kohaldamine

1. Kui toetusesaaja ei täida 
toetuskõlblikkuse kriteeriume, kohustusi 
või muid abi või toetuse eraldamise 
tingimustega seotud kohustusi, mis on 
sätestatud määruses (EL) .../... [ÜPP 
strateegiakava määrus] ja muudes 
valdkondlikes põllumajandust käsitlevates 
õigusaktides, siis ei maksta toetust välja 
või tühistatakse see täielikult või osaliselt 
ning vajaduse korral ei eraldata vastavaid 
määruse (EL) .../... [ÜPP strateegiakava 
määrus] artiklis 21 sätestatud toetusõigusi 
või tühistatakse need õigused.

Selle lõike kohaldamisel ei piirata 
artiklite 85 ja 86 sätteid.

2. Liikmesriigid kohaldavad 
halduskaristusi toetusesaajate suhtes ja 
teiste füüsiliste või juriidiliste isikute 
suhtes, sealhulgas selliste toetusesaajate 
ning muude isikute rühmade ja ühenduste 
suhtes, kellele on lõikes 1 osutatud 
kohustused siduvad. Need 
halduskaristused võivad esineda ühes 
järgmistest vormidest:

(a) seoses asjaomaste toetusetaotlustega, 
mida mittevastavus mõjutab, või seoses 
täiendavate taotlustega makstud või 
makstava toetussumma vähendamine;

(b) mittevastavusega seotud koguse ja/või 
aja alusel arvutatud summa maksmine;

(c) heakskiidu, tunnustuse või loa 
peatamine või kehtetuks tunnistamine;

(d) asjaomases toetuskavas või 
toetusmeetmes või muus meetmes 
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osalemise õigusest ilma jätmine.

3. Liikmesriigid võtavad sobivad 
ettevaatusabinõud, et tagada kohaldatud 
halduskaristuste proportsionaalsus ja 
astmelisus vastavalt avastatud 
mittevastavuse tõsidusele, ulatusele, 
kestusele ja korduvusele. Need 
halduskaristused piirduvad järgnevaga:

(a) lõike 2 punktides a ja b osutatud 
halduskaristuse summa ei ületa 100 % 
toetus- või maksetaotluste summast või 
toetuskõlblikust summast, mille suhtes 
karistust kohaldatakse.

(b) lõike 2 punktides c ja d osutatud 
peatamise, kehtetuks tunnistamise või 
õigusest ilma jätmise saab kehtestada 
kõige rohkem kolmeks järjestikuseks 
aastaks ja seda saab pikendada uue 
mittevastavuse korral.

4. Liikmesriigid ei kohalda 
halduskaristust,

(a) kui mittevastavuse põhjuseks on 
vääramatu jõud või erakordsed asjaolud;

(b) kui mittevastavuse põhjuseks on 
pädeva asutuse või muu asutuse viga ja 
kui võib põhjendatult eeldada, et 
asjaomane toetusesaaja, keda 
halduskaristus puudutab, ei oleks saanud 
viga avastada;

(c) kui asjaomane toetusesaaja suudab 
pädevale asutusele rahuldaval viisil 
tõendada, et ta ei ole süüdi lõikes 1 
osutatud kohustustega seotud 
mittevastavuses või et mittevastavus ei 
olnud tahtlik;

(d) kui pädev asutus on muul viisil 
jõudnud järeldusele, et asjaomane 
toetusesaaja ei ole süüdi või et 
mittevastavus ei olnud tahtlik;

(e) kui mittevastavus ei ole tõsine, 
ulatuslik või püsiv.

Kui toetuse saamise tingimustele 
mittevastavus tuleneb vääramatust jõust, 
säilitab toetusesaaja õiguse toetusele.
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Komisjon võib rakendusaktide kaudu 
vastu võtta vajalikke sätteid, et tagada 
liikmesriikidelt komisjonile suunatud ja 
käesoleva lõike kohustustega seotud 
teavitamis- ja teabevahetustegevuse 
eeskirjade ühtne kohaldamine. Nimetatud 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 101 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. fr

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on taastada ühtsed ja ühtlustatud eeskirjad alusetute 
maksete kohta ja halduskaristuste kohaldamise kohta, aga ka karistustega seotud summad 
toetuskõlblikkuse kriteeriumidele, kohustustele või muudele ÜPP raames ette nähtud abi või 
toetuse eraldamisega seotud kohustustele mittevastavuse korral. Seejuures korratakse 
osaliselt määruse (EL) nr 1306/2013 artiklites 63, 64 ja 77 sätestatud eeskirju.

Muudatusettepanek 635
Michel Dantin, Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 57 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 57 b

Eksimisõigus

1. Liikmesriigid võivad oma 
strateegiakavade raames ette näha 
riiklikud sätted, millega pakutakse 
toetusesaajatele tunnustatud õigust 
haldusdeklaratsiooni või toetustaotluse 
muutmiseks või vastavusse viimiseks, 
kohaldamata seejuures vähendamisi või 
karistusi, kui:

(a) toetusesaaja tegi oma olukorrast 
teavitamisel tehnilise vea;

(b) toetusesaaja ei mõistnud oma 
olukorraga seotud toetuskõlblikkuse 
kriteeriume, kohustusi või muid abi või 
toetuse eraldamise tingimustega seotud 
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kohustusi.

Seda muutmise või vastavusse viimise 
õigust kohaldatakse siis, kui viga või 
unustamine toimus heas usus ega näi 
kujutavat endast pettusekatset.

Liikmesriikide ametiasutuste kohustus on 
heausksust hinnata.

Or. fr

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga soovitakse kehtestada korrigeerimisõigus tehnilise vea või 
eeskirjade ebapiisavast tundmisest tuleneva vea puhul.

Muudatusettepanek 636
Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriikide poolt artikli 57 lõike 2 
kohaselt loodav süsteem sisaldab kõiki 
süstemaatilisi kontrolle, mis hõlmab ka 
valdkondi, kus vearisk on kõige suurem.

Liikmesriikide poolt artikli 57 lõike 2 
kohaselt loodav süsteem sisaldab kõiki 
süstemaatilisi kontrolle, mis hõlmab ka 
valdkondi, kus vearisk on kõige suurem ja 
kus selline risk võib oma olemuse tõttu 
põhjustada suurimat kahju keskkonnale, 
kliimale ja rahva- või loomatervisele.

Or. en

Selgitus

Sellega viiakse riski kontseptsioon vastavusse uue rakendamismudeliga. Seni järgitud 
põhimõte vahenditele avalduva riski kohta peaks hõlmama ka ELi ja liikmesriikide avalike 
vahendite tõhusat kasutamist: see tähendab, et eelarve tõhususe põhimõtte järgi ei tohiks 
ÜPP võimaldada kulutada lisakulusid tekitavaid avalikke vahendeid, sest hiljem tuleb sellised 
väliskulud ikkagi avalikest vahenditest katta.

Muudatusettepanek 637
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Anja Hazekamp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriikide poolt artikli 57 lõike 2 
kohaselt loodav süsteem sisaldab kõiki 
süstemaatilisi kontrolle, mis hõlmab ka 
valdkondi, kus vearisk on kõige suurem.

Liikmesriikide poolt artikli 57 lõike 2 
kohaselt loodav süsteem sisaldab kõiki 
süstemaatilisi kontrolle, mis hõlmab ka 
valdkondi, kus vearisk on kõige suurem ja 
kus selline risk võib oma olemuse tõttu 
põhjustada lõpuks suurimat 
keskkonnakahju.

Or. en

Selgitus

Tekstiga viidatakse, et mittevastavuste kontrollisüsteem peaks keskenduma suurima riskiga 
valdkondadele. Tegemist ei tohiks olla vaid veariskiga, vaid risk peaks olema seotud 
võimaliku keskkonnamõjuga, näiteks keskendudes pigem rohumaade põllumaaks muutmise 
probleemile kui kõrvamärkide puudumisele, isegi kui viimase vearisk on suurem.

Muudatusettepanek 638
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad kontrollide sellise 
taseme, mis on vajalik tõhusaks 
riskijuhtimiseks.

Liikmesriigid tagavad kontrollide sellise 
taseme, mis on vajalik tõhusaks 
riskijuhtimiseks. Vastutav asutus koostab 
kõigi taotlejate alusel kontrollvalimi, mis 
vajaduse korral koosneb juhuslikust osast, 
et saada representatiivne veamäär, ja 
riskipõhisest osast, mis hõlmab valdkondi, 
kus vearisk on kõige suurem.

Or. en

Selgitus

Siin tuleks säilitada kehtiva horisontaalse määruse artikli 59 lõikest 2 pärit tekst.
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Muudatusettepanek 639
Michel Dantin, Norbert Erdős, Mairead McGuinness, Daniel Buda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad kontrollide sellise 
taseme, mis on vajalik tõhusaks 
riskijuhtimiseks.

Liikmesriigid tagavad kontrollide sellise 
taseme, mis on vajalik tõhusaks 
riskijuhtimiseks, ning võivad seda taset 
langetada, kui haldus- ja kontrollisüsteem 
toimib nõuetekohaselt ja kui vigade arv 
jääb vastuvõetavale tasemele.

Or. fr

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga soovitakse toetada põhimõtet, et kontrollitase on seotud riskide 
tõhusa haldamisega, ning täpsustatakse, et liikmesriigid võivad kontrollitaset langetada, kui 
haldus- ja kontrollisüsteem toimib nõuetekohaselt ja kui vigade arv jääb vastuvõetavale 
tasemele.

Muudatusettepanek 640
Matt Carthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad kontrollide sellise 
taseme, mis on vajalik tõhusaks 
riskijuhtimiseks.

Liikmesriigid tagavad kontrollide sellise 
taseme, mis on vajalik tõhusaks 
riskijuhtimiseks. Vastutav asutus koostab 
kontrollvalimi toetusesaajatest, kelle 
veariski tase on suurim.

Or. en

Muudatusettepanek 641
Elsi Katainen
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad kontrollide sellise 
taseme, mis on vajalik tõhusaks 
riskijuhtimiseks.

Liikmesriigid tagavad nende hinnangul 
kõige sobilikumas vormis kontrollide 
sellise taseme, mis on vajalik tõhusaks 
riskijuhtimiseks.

Or. en

Selgitus

Rõhutada tuleks subsidiaarsust ja proportsionaalsust. Liikmesriikide ja komisjoni kontrolli 
puudutavaid eeskirju ei ole vaja segada, et tekitada liikmesriikidele ja toetusesaajatele 
halduskoormust. Liikmesriigid ei soovi kontrollida igal aastal samu korralikke toetusesaajaid, 
vaid keskenduda jõupingutustes riskidele ja pettustega seotud toetusesaajatele ning neil 
peavad olema kõik vahendid tõhusa ja kulutõhusa kontrollisüsteemi loomiseks.

Muudatusettepanek 642
Franc Bogovič

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad kontrollide sellise 
taseme, mis on vajalik tõhusaks 
riskijuhtimiseks.

Liikmesriigid tagavad kontrollide sellise 
taseme, mis on rahaliselt ja halduslikult 
proportsionaalne tõhusa riskijuhtimisega.

Or. sl

Muudatusettepanek 643
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad kontrollide sellise
taseme, mis on vajalik tõhusaks 

Liikmesriigid tagavad kontrollide 
proportsionaalse taseme, mis on vajalik 
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riskijuhtimiseks. tõhusaks riskijuhtimiseks.

Or. ro

Muudatusettepanek 644
Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kontrolle ei tehta EIP või muude selliste 
rahvusvaheliste finantseerimisasutuste 
tasandil, milles liikmesriigil on osalus.

Liikmesriigid ei tee kontrolle EIP või 
muude selliste rahvusvaheliste 
finantseerimisasutuste tasandil, milles 
liikmesriigil on osalus. Need 
süstemaatilised nõuetele vastavuse ja 
sidususe kontrollid tuleks teha ELi või 
asjakohasel tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 645
Michel Dantin, Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõige 4 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ll) muud eeskirjad liikmesriikide 
tehtavate kontrollide kohta seoses 
meetmetega, mis on kehtestatud vastavalt 
määruse (EL) nr 228/2013 IV peatükis ja 
määruse (EL) nr 229/2013 IV peatükis.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga soovitakse komisjoni ettepanek tagasi lükata, võttes arvesse, et 
määrustega (EL) nr 228/2013 ja (EL) nr 229/2013 antakse juba Euroopa Komisjonile volitus 
võtta vastu eeskirju kontrolli kohta.
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Muudatusettepanek 646
Ricardo Serrão Santos, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, Momchil 
Nekov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõige 4 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ll) muud eeskirjad liikmesriikide 
tehtavate kontrollide kohta seoses 
meetmetega, mis on kehtestatud vastavalt 
määruse (EL) nr 228/2013 IV peatükis ja 
määruse (EL) nr 229/2013 IV peatükis.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Meetmeid hõlmab juba ühtne haldus- ja kontrollisüsteem ning vastavas määruses on juba ette 
nähtud rakendusaktide vastuvõtmine.

Muudatusettepanek 647
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et tehingute 
seaduslikkust ja korrektsust mõjutab 
ainult see toetuse osa, mida ei maksta või 
mis lõpetatakse.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

See lause on täiesti ebaselge ega ole kooskõlas kehtivate ELi ja riiklike õigusaktidega 
riigihangete kohta. Lõik jäetakse välja.
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Muudatusettepanek 648
Elsi Katainen, Merja Kyllönen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks erisätete kohaldamist, 
võtavad liikmesriigid tõhusad ja 
proportsionaalsed meetmed, et liidu 
õigusest ei oleks võimalik mööda minna, 
ning tagavad, et põllumajandussektori 
õigusaktidega ettenähtud eeliseid ei anta 
füüsilistele ega juriidilistele isikutele, kelle 
puhul on kindlaks tehtud, et nad tekitasid 
selliste eeliste saamiseks vajalikud 
tingimused kunstlikult, vastupidiselt 
kõnealuste õigusaktide eesmärkidele.

Ilma et see piiraks erisätete kohaldamist, 
võtavad liikmesriigid tõhusad ja 
proportsionaalsed meetmed, et liidu 
õigusest ei oleks võimalik mööda minna, 
ning tagavad, et põllumajandussektori 
õigusaktidega ettenähtud eeliseid ei anta 
füüsilistele ega juriidilistele isikutele, kelle 
puhul on kindlaks tehtud, et nad tekitasid 
selliste eeliste saamiseks vajalikud 
tingimused kunstlikult, vastupidiselt 
kõnealuste õigusaktide eesmärkidele. 
Liikmesriigid võivad võtta vastu 
täiendavaid ja üksikasjalikumaid riiklikke 
õigusakte kunstlike tingimuste kohta.

Or. en

Selgitus

Artikkel on praktikas osutunud ebatõhusaks meetmetest kõrvalehoidmise tõendamiseks 
vajaliku tõendamiskohustuse täitmisel ja asjakohaste meetmete võtmisel. Kui lõiku ei 
parandata, peaks liikmesriikidel olema võimalus võtta vastu täiendavaid üksikasjalikumaid 
riiklikke õigusakte.

Muudatusettepanek 649
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid võivad maaelu 
arendamise investeeringute puhul 
kohaldada tagatiseta ettemakseid.

Or. en
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Selgitus

ELi eeskirjad pangatagatiste kohta tuleb muuta mõistlikumaks ja lihtsamaks. Tagatiseta 
ettemaksete kohaldamise võimalus tuleks ette näha riiklike ja piirkondlike maaelu arengu 
programmide puhul.

Muudatusettepanek 650
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Momchil Nekov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tagatakse mittediskrimineeriv 
kohtlemine, õiglus ja proportsionaalsuse 
järgimine tagatise esitamisel;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 651
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) nähakse ette tingimused 
esitatavale tagatisele ja tagatise andjale 
ning tagatiste esitamise ja vabastamise 
tingimused;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Tegemist on poliitiliselt tundliku küsimusega, mis eeldab üksikasjalikku tagatistealast 
eeskirja. Küsimust käsitletakse käesolevas määruses.

Muudatusettepanek 652
Norbert Erdős
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 3 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) nähakse ette ettemaksete raames 
tagatise esitamisega seotud eritingimused;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Tegemist on poliitiliselt tundliku küsimusega, mis eeldab üksikasjalikku ettemaksetealast 
eeskirja. Küsimust käsitletakse käesolevas määruses.

Muudatusettepanek 653
Fredrick Federley, Jan Huitema

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 63 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

145. Ühtset süsteemi kohaldatakse 
pindala- ja loomapõhiste sekkumiste 
suhtes, mis on loetletud määruse (EL) .../... 
[ÜPP strateegiakava määrus] III jaotise II 
ja IV peatükis, ning vastavalt määruse (EL) 
nr 228/201331 IV peatükis ja määruse (EL) 
229/201332 IV peatükis osutatud meetmete 
suhtes.

2. Ühtset süsteemi kohaldatakse 
pindala-, looma- või väljundipõhiste
sekkumiste suhtes, mis on loetletud 
määruse (EL) .../... [ÜPP strateegiakava 
määrus] III jaotise II ja IV peatükis, ning 
vastavalt määruse (EL) nr 228/201331 IV 
peatükis ja määruse (EL) 229/201332 IV 
peatükis osutatud meetmete suhtes.

_________________ _________________

31 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. 
märtsi 2013. aasta määrus (EL) 
nr 228/2013, millega kehtestatakse 
põllumajanduse erimeetmed liidu 
äärepoolseimate piirkondade jaoks ja 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus 
(EÜ) nr 247/2006 (ELT L 78, 20.3.2013, lk 
23).

31 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. 
märtsi 2013. aasta määrus (EL) 
nr 228/2013, millega kehtestatakse 
põllumajanduse erimeetmed liidu 
äärepoolseimate piirkondade jaoks ja 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus 
(EÜ) nr 247/2006 (ELT L 78, 20.3.2013, lk 
23).

32 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. 
märtsi 2013. aasta määrus (EL) 
nr 229/2013, millega kehtestatakse 
põllumajanduse erimeetmed Egeuse mere 

32 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. 
märtsi 2013. aasta määrus (EL) 
nr 229/2013, millega kehtestatakse 
põllumajanduse erimeetmed Egeuse mere 
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väikesaarte jaoks ning tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) 
nr 1405/2006 (ELT L 78, 20.3.2013, lk 
41).

väikesaarte jaoks ning tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) 
nr 1405/2006 (ELT L 78, 20.3.2013, lk 
41).

Or. en

Muudatusettepanek 654
Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 63 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

145. Ühtset süsteemi kohaldatakse 
pindala- ja loomapõhiste sekkumiste 
suhtes, mis on loetletud määruse (EL) .../... 
[ÜPP strateegiakava määrus] III jaotise II 
ja IV peatükis, ning vastavalt määruse (EL) 
nr 228/201331 IV peatükis ja määruse (EL) 
229/201332 IV peatükis osutatud meetmete 
suhtes.

2. Ühtset süsteemi kohaldatakse kõigi
sekkumiste suhtes, mis on loetletud 
määruse (EL) .../... [ÜPP strateegiakava 
määrus] III jaotise II ja IV peatükis, ning 
vastavalt määruse (EL) nr 228/201331 IV 
peatükis ja määruse (EL) 229/201332 IV 
peatükis osutatud meetmete suhtes.

_________________ _________________

31 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. 
märtsi 2013. aasta määrus (EL) 
nr 228/2013, millega kehtestatakse 
põllumajanduse erimeetmed liidu 
äärepoolseimate piirkondade jaoks ja 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus 
(EÜ) nr 247/2006 (ELT L 78, 20.3.2013, lk 
23).

31 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. 
märtsi 2013. aasta määrus (EL) 
nr 228/2013, millega kehtestatakse 
põllumajanduse erimeetmed liidu 
äärepoolseimate piirkondade jaoks ja 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus 
(EÜ) nr 247/2006 (ELT L 78, 20.3.2013, lk 
23).

32 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. 
märtsi 2013. aasta määrus (EL) 
nr 229/2013, millega kehtestatakse 
põllumajanduse erimeetmed Egeuse mere 
väikesaarte jaoks ning tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) 
nr 1405/2006 (ELT L 78, 20.3.2013, lk 
41).

32 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. 
märtsi 2013. aasta määrus (EL) 
nr 229/2013, millega kehtestatakse 
põllumajanduse erimeetmed Egeuse mere 
väikesaarte jaoks ning tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) 
nr 1405/2006 (ELT L 78, 20.3.2013, lk 
41).

Or. en
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Selgitus

Täpselt nagu alates 2003. aastast on kõik ÜPP kavad pidanud vastama nõuetele, tuleks ka 
tingimuslikkust kohaldada kõigile ÜPP sekkumistele, et ühtki sekkumist ei vabastataks 
põhieeskirjade täitmisest. See on ühtse turu ja võrdsete võimalustega tegutsemise alus.

Muudatusettepanek 655
Anja Hazekamp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 63 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

145. Ühtset süsteemi kohaldatakse 
pindala- ja loomapõhiste sekkumiste 
suhtes, mis on loetletud määruse (EL) .../... 
[ÜPP strateegiakava määrus] III jaotise II 
ja IV peatükis, ning vastavalt määruse (EL) 
nr 228/201331 IV peatükis ja määruse (EL) 
229/201332 IV peatükis osutatud meetmete 
suhtes.

2. Ühtset süsteemi kohaldatakse kõigi
sekkumiste suhtes, mis on loetletud 
määruse (EL) .../... [ÜPP strateegiakava 
määrus] III jaotise II, III ja IV peatükis, 
ning vastavalt määruse (EL) nr 228/201331

IV peatükis ja määruse (EL) 229/201332 IV 
peatükis osutatud meetmete suhtes.

_________________ _________________

31 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. 
märtsi 2013. aasta määrus (EL) 
nr 228/2013, millega kehtestatakse 
põllumajanduse erimeetmed liidu 
äärepoolseimate piirkondade jaoks ja 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus 
(EÜ) nr 247/2006 (ELT L 78, 20.3.2013, lk 
23).

31 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. 
märtsi 2013. aasta määrus (EL) 
nr 228/2013, millega kehtestatakse 
põllumajanduse erimeetmed liidu 
äärepoolseimate piirkondade jaoks ja 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus 
(EÜ) nr 247/2006 (ELT L 78, 20.3.2013, lk 
23).

32 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. 
märtsi 2013. aasta määrus (EL) 
nr 229/2013, millega kehtestatakse 
põllumajanduse erimeetmed Egeuse mere 
väikesaarte jaoks ning tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) 
nr 1405/2006 (ELT L 78, 20.3.2013, lk 
41).

32 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. 
märtsi 2013. aasta määrus (EL) 
nr 229/2013, millega kehtestatakse 
põllumajanduse erimeetmed Egeuse mere 
väikesaarte jaoks ning tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) 
nr 1405/2006 (ELT L 78, 20.3.2013, lk 
41).

Or. en

Selgitus

Kõik ÜPP sekkumised peaksid vastama nõuetele. Ühtki sekkumist ei tohiks vabastada 
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põhieeskirjade täitmisest.

Muudatusettepanek 656
Elsi Katainen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 63 – lõige 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(l) „loomade identifitseerimise ja 
registreerimise süsteem“ – veiste 
identifitseerimise ja registreerimise 
süsteem, mis on sätestatud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) 
nr 1760/2000,33 või lammaste ja kitsede 
identifitseerimise ja registreerimise 
süsteem, mis on sätestatud nõukogu 
määruses (EÜ) nr 21/200434;

(c) „loomade identifitseerimise ja 
registreerimise süsteem“ – veiste 
identifitseerimise ja registreerimise 
süsteem, mis on sätestatud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 
1760/2000,33 või lammaste ja kitsede 
identifitseerimise ja registreerimise 
süsteem, mis on sätestatud nõukogu 
määruses (EÜ) nr 21/2004,34 või nõukogu 
direktiiviga 2008/71/EÜ34 a sätestatud 
sigade identifitseerimise ja registreerimise 
süsteem ning muud liikmesriikide loodud 
kasutuselolevad andmebaasid loomade 
kohta.

_________________ _________________

33 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. juuli 
2000. aasta määrus (EÜ) nr 1760/2000, 
veiste identifitseerimise ja registreerimise 
süsteemi loomise, veiseliha ja 
veiselihatoodete märgistamise ning 
nõukogu määruse (EÜ) nr 820/97 
kehtetuks tunnistamise kohta (EÜT L 204, 
11.8.2000, lk 1).

33 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. juuli 
2000. aasta määrus (EÜ) nr 1760/2000, 
veiste identifitseerimise ja registreerimise 
süsteemi loomise, veiseliha ja 
veiselihatoodete märgistamise ning 
nõukogu määruse (EÜ) nr 820/97 
kehtetuks tunnistamise kohta (EÜT L 204, 
11.8.2000, lk 1).

34 Nõukogu 17. detsembri 2003. aasta 
määrus (EÜ) nr 21/2004, millega 
kehtestatakse lammaste ja kitsede 
identifitseerimise ja registreerimise 
süsteem ja muudetakse määrust (EÜ) nr 
1782/2003 ning direktiive 92/102/EMÜ ja 
64/432/EMÜ (ELT L 5, 9.1.2004, lk 8).

34 Nõukogu 17. detsembri 2003. aasta 
määrus (EÜ) nr 21/2004, millega 
kehtestatakse lammaste ja kitsede 
identifitseerimise ja registreerimise 
süsteem ja muudetakse määrust (EÜ) nr 
1782/2003 ning direktiive 92/102/EMÜ ja 
64/432/EMÜ (ELT L 5, 9.1.2004, lk 8).

34 a Nõukogu 15. juuli 2008. aasta 
direktiiv 2008/71/EÜ sigade 
identifitseerimise ja registreerimise kohta 
(ELT L 213, 8.8.2008, lk 31).
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Or. en

Selgitus

Mõiste „loomade identifitseerimise ja registreerimise süsteem“ ei hõlma sigu. Kasutada 
tuleks ka teisi liikmesriikide loodud andmebaase loomade kohta, et vältida sama teabe 
kahekordset edastamist.

Muudatusettepanek 657
Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Merja Kyllönen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 63 – lõige 4 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(o) „toetusetaotlusteta süsteem“ –
pindala- või loomapõhiste sekkumiste 
taotlussüsteem, kus ametisasutuse poolt 
toetuse taotlemiseks nõutavad vajalikud 
andmed vähemalt üksikute pindalade või 
loomade kohta on esitatud liikmesriigi 
hallatavas ametlikus elektroonilises 
andmebaasis.

(f) „toetusetaotlusteta süsteem“ –
eeltäidetud või muud tüüpi pindala- või 
loomapõhiste sekkumiste taotlussüsteem, 
kus ametisasutuse poolt toetuse 
taotlemiseks nõutavad vajalikud andmed 
vähemalt üksikute pindalade või loomade 
kohta on esitatud liikmesriigi hallatavas 
ametlikus elektroonilises andmebaasis.

Or. en

Muudatusettepanek 658
Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Merja Kyllönen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 63 – lõige 4 – punkt f – alapunkt i (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) Toetusetaotlusteta süsteem peaks 
võimaldama haldusasutustel teha 
põllumajandustootjatele makseid seoses 
kõikide sekkumiste ja meetmetega, mille 
puhul põllumajandustootjad on 
toetuskõlblikud ametlikes elektroonilistes 
andmebaasides sisalduvate andmete 
alusel, mida vajaduse korral täiendatakse 
põllumajandustootja esitatava teabega.
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Or. en

Selgitus

Rõhutada tuleks subsidiaarsust, et liikmesriigid saaksid kasutada oma IT-süsteeme ja kogu 
teavet viisil, mis on nende hinnangul kõige sobivam, ning toetada põllumajandustootjaid 
kõige praktilisemal viisil.

Muudatusettepanek 659
Anja Hazekamp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) georuumiline süsteem, milles 
põllumajandusettevõtete põllud on seotud 
kaitstavate piirkondade ja kindlaks 
määratud aladega, mis on määratletud 
vastavalt määruse (EL) .../... [ÜPP 
strateegiakava määrus] XI lisas loetletud 
ELi õigusaktidele, näiteks Natura 2000 
võrgustiku alad või nitraaditundlikud 
alad, ning nendel asuvate 
maastikuelementidega (puud, hekid, tiigid 
jms).

Or. en

Selgitus

On väga tähtis, et teave alade kindla määratluse ja omaduste kohta lisataks süsteemi, et 
haldusasutused ja põllumajandustootjad saaksid seda kasutada, kui tuleb teha halduslikke või 
põllumajandusettevõtte juhtimisega seotud otsuseid.

Muudatusettepanek 660
Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(r) pindala seiresüsteem; (c) pindala seiresüsteem, kui 
liikmesriik otsustab selle kehtestada;

Or. de

Muudatusettepanek 661
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(r) pindala seiresüsteem; (c) vajaduse korral pindala 
seiresüsteem;

Or. fr

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga soovitakse muuta liikmesriikide jaoks vabatahtlikuks pindala 
seiramine, kuna seiramist tuleks kasutada üksnes pärast seda, kui seda käsitletakse 
igakülgselt toimivana, ent selle kasutuselevõtu tehnilises teostatavuses ja kohandatavuses 
Euroopa põllumajandusvaldkondade mitmekesisusega on veel mitmeid küsitavusi.

Muudatusettepanek 662
Peter Jahr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(r) pindala seiresüsteem; (c) kui see on asjakohane, pindala 
seiresüsteem;

Or. de

Selgitus

Kuna suure tõenäosusega ei ole võimalik kõikide toetuskõlblikkuskriteeriumide, nõuete ja 
muude kohustuste järelevalvet teostada, lisandub pindala seiresüsteem (100% kontroll) senise 
valimil põhineva menetluse (5% kontroll) kõrvale. Lisaks sellele tuleb kriteeriumeid, mida on 
põhimõtteliselt võimalik jälgida, kuid mida ei ole võimalik kättesaadavate Sentineli andmete 
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põhjal konkreetsel juhul usaldusväärselt tõlgendada, kontrollida klassikaliste meetoditega. 
See võib viia kohapealsete kontrollide sageduse prognoosimatu suurenemiseni.

Muudatusettepanek 663
Fredrick Federley, Jan Huitema

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõige 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) liikmesriigi loodud väljundipõhiste 
sekkumiste seire süsteem, eelkõige riigi 
ÜPP strateegiakava sekkumiste 
seiramiseks vastavalt 
määrusele (EL) .../... [ÜPP strateegiakava 
määrus], kui kohaldatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 664
Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

149. Ühtne süsteem toimib 
elektrooniliste andmebaaside ja 
geoinfosüsteemide alusel ning võimaldab 
andmete vahetamist ja integreerimist 
elektrooniliste andmebaaside ja 
geoinfosüsteemide vahel.

2. Ühtne süsteem toimib 
elektrooniliste andmebaaside ja 
geoinfosüsteemide alusel ning võimaldab 
andmete vahetamist ja integreerimist 
elektrooniliste andmebaaside ja 
geoinfosüsteemide vahel. Selleks 
võimaldab geoinfosüsteem kihitada 
põllumajandusettevõtete põlde ja 
katastriüksuseid või võrdlusmaatükke 
käsitlevaid georuumilisi andmeid 
määruse (EL) .../... [ÜPP strateegiakava 
määrus] XI lisas loetletud ELi õigusaktide 
kohaselt määratletud kaitstavaid piirkondi 
ja kindlaks määratud alasid, näiteks 
Natura 2000 võrgustiku alasid või 
nitraaditundlikke alasid, ning nendel 
asuvaid maastikuelemente ja ökoloogilist 
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infrastruktuuri (puud, hekid, tiigid, 
puhverribad, kaldavööndid jms) 
piiritlevate andmetega.

Or. en

Selgitus

See funktsioon on juba olemas praeguses põldude identifitseerimise geoinfosüsteemis LPIS-
GIS, mis kuulub ühtsesse haldus- ja kontrollisüsteemi. Geoinfosüsteem võimaldab kihitada 
topograafilisi, omaniku- ja maakasutusandmeid muude asjakohaste andmetega. Arvestades, 
et nüüd pannakse põhirõhk tulemuspõhistele ÜPP maksetele, on veelgi tähtsam lisada need 
täiendavad andmekogud ja võrdluskihid ühtsesse haldus- ja kontrollisüsteemi, et pakutud 
avalike hüvede eest tasutaks korrektselt. Selline läbipaistvus aitab ka põllumajandustootjatel 
kindlaks teha, kas neil on õigus nende aladega seotud toetustele, ja oma maakasutust 
optimaalselt kavandada ning vähendab veamääri taotlusprotsessis.

Muudatusettepanek 665
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

150. Ilma et see piiraks liikmesriikide 
vastutust ühtse süsteemi rakendamise ja 
kohaldamise eest, võib komisjon kasutada
ühtse süsteemi loomise, seire ja kasutamise 
hõlbustamiseks spetsialiseerunud asutuste 
või isikute abi, eriti liikmesriikide pädevate 
asutuste tehniliseks nõustamiseks.

3. Ilma et see piiraks liikmesriikide 
vastutust ühtse süsteemi rakendamise ja 
kohaldamise eest, kasutab komisjon ühtse 
süsteemi loomise, seire ja kasutamise 
hõlbustamiseks spetsialiseerunud asutuste 
või isikute abi, eriti liikmesriikide pädevate 
asutuste tehniliseks nõustamiseks.

Or. es

Selgitus

Pindala seiresüsteemi käivitamiseks peab komisjoni osalemine olema kindel ja mitte üksnes 
võimalik. Komisjon tegeleb põhjalikult tohututes kogustes satelliitandmete kogumise, 
töötlemise ja ladustamisega, mida liikmesriikidel oleks üksi väga keeruline teha.

Muudatusettepanek 666
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

150. Ilma et see piiraks liikmesriikide 
vastutust ühtse süsteemi rakendamise ja 
kohaldamise eest, võib komisjon kasutada
ühtse süsteemi loomise, seire ja kasutamise 
hõlbustamiseks spetsialiseerunud asutuste
või isikute abi, eriti liikmesriikide 
pädevate asutuste tehniliseks nõustamiseks.

3. Ilma et see piiraks liikmesriikide 
vastutust ühtse süsteemi rakendamise ja 
kohaldamise eest, abistavad komisjoni
ühtse süsteemi loomise, seire ja kasutamise 
hõlbustamiseks spetsialiseerunud asutused
või isikud, eriti liikmesriikide pädevate 
asutuste tehniliseks nõustamiseks.

Or. es

Muudatusettepanek 667
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid registreerivad ja säilitavad 
kõik andmed ja dokumendid iga-aastaste
väljundite kohta, mis esitatakse artiklis 52 
osutatud iga-aastase tulemusaruande 
kontrollimise ja heakskiitmise menetluse 
raames, ning ÜPP strateegiakavas 
sätestatud eesmärkide saavutamiseks 
tehtavate edusammude kohta, mida 
jälgitakse kooskõlas määruse (EL) .../... 
[ÜPP strateegiakava määrus]

Liikmesriigid registreerivad ja säilitavad 
kõik andmed ja dokumendid väljundite 
kohta, mis esitatakse iga kolme aasta järel 
artiklis 52 osutatud tulemusaruande 
kontrollimise ja heakskiitmise menetluse 
raames, ning ÜPP strateegiakavas 
sätestatud eesmärkide saavutamiseks 
tehtavate edusammude kohta, mida 
jälgitakse kooskõlas määruse (EL) .../... 
[ÜPP strateegiakava määrus] artikliga 115.

Or. en

Selgitus

Euroopa Komisjon teeb ka selles eelnõus ettepaneku ELi liikmesriikide iga-aastase 
aruandekohustuse kohta, sarnaselt teistele ELi fondidele. Ma ei saa seda uut elementi 
toetada, sest riiklikud ja piirkondlikud asutused ei saaks igal aastal esitatavaks 
tulemusaruandeks vajalikke andmeid koguda ega sortida. Kord kolme aasta jooksul esitatav 
aruandlus oleks teostatavam, mis tagaks aruannete täpsuse ja usaldusväärsuse.
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Muudatusettepanek 668
Elsi Katainen, Hilde Vautmans

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus osutatud andmed ja 
dokumendid jooksva kalendriaasta või 
turustusaasta kohta ning eelneva kümne 
kalendriaasta või turustusaastate kohta 
peavad olema liikmesriigi pädeva asutuse 
digiandmebaaside kaudu kättesaadavad.

Esimeses lõigus osutatud andmed ja 
dokumendid jooksva kalendriaasta või 
turustusaasta kohta ning eelneva kümne 
kalendriaasta või turustusaastate kohta 
peavad olema liikmesriigi pädeva asutuse 
digiandmebaaside kaudu kättesaadavad. 
Andmebaasist võib asjakohast teavet anda 
ka kokkuvõtte vormis.

Or. en

Selgitus

Kõigi nõutavate andmete säilitamisega seotud kulud tekitavad muret. Juurdepääsu 
võimaldamine kümne aasta vältel võib osutuda väga kulukaks. Sarnast ja asjakohast teavet 
võib anda kokkuvõtete vormis palju odavamalt.

Muudatusettepanek 669
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

154. Liikmesriigid tagavad, et ühtse 
süsteemi kaudu kogutud andmeid, mis on 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2007/2/EÜ35 või liidu seirepoliitika 
seisukohalt olulised, jagatakse tasuta 
avaliku sektori asutustega ja tehakse 
riiklikul tasandil üldsusele kättesaadavaks. 
Liikmesriigid annavad liidu 
institutsioonidele ja asutustele 
juurdepääsu kõnealustele 
andmekogumitele. Liikmesriigid annavad 
liidu institutsioonidele ja asutustele 
juurdepääsu kõnealustele 

3. Liikmesriigid tagavad, et ühtse 
süsteemi kaudu kogutud andmeid, mis on 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2007/2/EÜ35 või liidu seirepoliitika 
seisukohalt olulised, jagatakse tasuta 
avaliku sektori asutustega ja tehakse 
riiklikul tasandil üldsusele kättesaadavaks. 
Liikmesriigid annavad liidu 
institutsioonidele. Liikmesriigid annavad 
liidu institutsioonidele ja asutustele 
juurdepääsu kõnealustele 
andmekogumitele.
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andmekogumitele.

_________________ _________________

35 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. 
märtsi 2007. aasta direktiiv 2007/2/EÜ, 
millega rajatakse Euroopa Ühenduse 
ruumiandmete infrastruktuur (INSPIRE) 
(ELT L 108, 25.4.2007, lk 1).

35 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. 
märtsi 2007. aasta direktiiv 2007/2/EÜ, 
millega rajatakse Euroopa Ühenduse 
ruumiandmete infrastruktuur (INSPIRE) 
(ELT L 108, 25.4.2007, lk 1).

Or. fr

Muudatusettepanek 670
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

156. Liikmesriigid piiravad üldsuse 
juurdepääsu lõigetes 3 ja 4 osutatud 
andmekogudele, kui see kahjustaks 
isikuandmete konfidentsiaalsust vastavalt 
määrusele (EL) 2016/679.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Kõikide andmete üldsusele juurdepääsetavaks tegemise nõude tühistamise tõttu lõikes 3 on 
see lõige 5 tarbetu. Kui lõikes 3 tehtud muudatust vastu ei võeta, siis tuleb see säte säilitada 
kogu tekstis.

Muudatusettepanek 671
Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Et toetusesaajad ja võimalikud 
toetusesaajad saaksid esitada täpse 
taotluse, peavad liikmesriigid tagama, et 
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neil on juurdepääs kõigile võrdlus- ja 
tunnusandmetele maa kohta, mida nad 
kasutavad või kavatsevad kasutada.

Or. en

Muudatusettepanek 672
Elsi Katainen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(z) sisaldab mis tahes teavet, mis on 
asjakohane määruse (EL) .../... [ÜPP 
strateegiakava määrus] artiklis 7 osutatud 
näitajate aruandluses.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Näitajaid ei tohiks siduda põldude identifitseerimise süsteemiga, sest see peaks sisaldama 
taustteavet ainult alade kohta, mis on valmis kandmiseks teistesse andmebaasidesse. Punktis 
d sätestatakse, et põldude identifitseerimise süsteem sisaldab mis tahes teavet, mis on 
asjakohane määruse (EL) .../... [ÜPP strateegiakava määrus] artiklis 7 osutatud näitajate 
aruandluses. See tähendab, et põldude identifitseerimise süsteemis peab igal aastal olema 
hulgaliselt andmeid, mida tuleb hoida 10 aastat ja mis on seega väga kulukas.

Muudatusettepanek 673
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid hindavad igal aastal põldude 
identifitseerimise süsteemi kvaliteeti 
kooskõlas liidu tasandil loodud 
metoodikaga.

Liikmesriigid hindavad iga kolme aasta 
järel põldude identifitseerimise süsteemi 
kvaliteeti kooskõlas liidu tasandil loodud
metoodikaga.

Or. en
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Selgitus

Euroopa Komisjon teeb ka selles eelnõus ettepaneku ELi liikmesriikide iga-aastase 
aruandekohustuse kohta, sarnaselt teistele ELi fondidele. Ma ei saa seda uut elementi 
toetada, sest riiklikud ja piirkondlikud asutused ei saaks igal aastal esitatavaks 
tulemusaruandeks vajalikke andmeid koguda ega sortida. Kord kolme aasta jooksul esitatav 
aruandlus oleks teostatavam, mis tagaks aruannete täpsuse ja usaldusväärsuse.

Muudatusettepanek 674
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 67 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

160. Artikli 63 lõikes 2 osutatud ja 
riiklike ÜPP strateegiakavade alusel 
rakendatavate pindalapõhiste sekkumiste 
jaoks ettenähtud toetuse puhul nõuavad 
liikmesriigid, et taotlus esitaks
georuumilist rakendust kasutades, mille 
pädev asutus taotluse esitamiseks ette 
näinud.

1. Artikli 63 lõikes 2 osutatud ja 
riiklike ÜPP strateegiakavade alusel 
rakendatavate pindalapõhiste sekkumiste 
jaoks ettenähtud toetuse puhul nõuavad 
liikmesriigid, et taotlus esitataks kasutades 
vormi, mille pädev asutus on oma 
georuumilises rakenduses ette näinud.

Or. en

Muudatusettepanek 675
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 67 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

163. Liikmesriigid võivad otsustada, et 
toetusetaotlusteta süsteem hõlmab lõigetes 
1 ja 2 osutatud ühte või mitut taotlust.

4. Liikmesriigid võivad otsustada, et 
toetusetaotlusteta süsteem hõlmab lõigetes 
1 ja 2 osutatud ühte või mitut taotlust. 
Kuna see süsteem toob lõpptoetusesaajate 
jaoks kaasa haldus- ja bürokraatianõuete 
märkimisväärse vähendamise, oleks hea 
seda eelistada.

Or. fr
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Muudatusettepanek 676
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 67 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid hindavad igal aastal
georuumilise taotlussüsteemi kvaliteeti 
kooskõlas liidu tasandil loodud 
metoodikaga.

Liikmesriigid hindavad iga kolme aasta 
järel georuumilise taotlussüsteemi 
kvaliteeti kooskõlas liidu tasandil loodud 
metoodikaga.

Or. en

Selgitus

Euroopa Komisjon teeb ka selles eelnõus ettepaneku ELi liikmesriikide iga-aastase 
aruandekohustuse kohta, sarnaselt teistele ELi fondidele. Ma ei saa seda uut elementi 
toetada, sest riiklikud ja piirkondlikud asutused ei saaks igal aastal esitatavaks 
tulemusaruandeks vajalikke andmeid koguda ega sortida. Kord kolme aasta jooksul esitatav 
aruandlus oleks teostatavam, mis tagaks aruannete täpsuse ja usaldusväärsuse.

Muudatusettepanek 677
Elsi Katainen, Hilde Vautmans

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

165. Liikmesriigid loovad pindala 
seiresüsteemi ja tagavad selle toimimise.

1. Liikmesriigid loovad pindala 
seiresüsteemi ja tagavad selle toimimise. 
Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel võib 
komisjon kehtestada pindala 
seiresüsteemiga seoses üleminekuperioodi 
liikmesriikidele, kes ei ole viimastel 
aastatel kasutanud kaugseiresüsteemi.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikide jaoks, kes ei ole kaugseiresüsteemi varem kasutanud, tuleks uue kohustusliku
pindala seiresüsteemiga seoses ette näha üleminekuperiood, et anda neile võimalus süsteem 
lõpuni välja töötada ja seda praktikas rakendada.
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Muudatusettepanek 678
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

165. Liikmesriigid loovad pindala 
seiresüsteemi ja tagavad selle toimimise.

1. Liikmesriigid võivad luua pindala 
seiresüsteemi ja tagavad selle toimimise.

Or. fr

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga soovitakse muuta liikmesriikide jaoks vabatahtlikuks pindala 
seiramine, kuna seiramist tuleks kasutada üksnes pärast seda, kui seda käsitletakse 
igakülgselt toimivana, ent selle kasutuselevõtu tehnilises teostatavuses ja kohandatavuses 
Euroopa põllumajandusvaldkondade mitmekesisusega on veel mitmeid küsitavusi.

Muudatusettepanek 679
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid hindavad igal aastal pindala 
seiresüsteemi kvaliteeti kooskõlas liidu 
tasandil loodud metoodikaga.

Liikmesriigid hindavad iga kolme aasta 
järel pindala seiresüsteemi kvaliteeti 
kooskõlas liidu tasandil loodud 
metoodikaga.

Or. en

Selgitus

Euroopa Komisjon teeb ka selles eelnõus ettepaneku ELi liikmesriikide iga-aastase 
aruandekohustuse kohta, sarnaselt teistele ELi fondidele. Ma ei saa seda uut elementi 
toetada, sest riiklikud ja piirkondlikud asutused ei saaks igal aastal esitatavaks 
tulemusaruandeks vajalikke andmeid koguda ega sortida. Kord kolme aasta jooksul esitatav 
aruandlus oleks teostatavam, mis tagaks aruannete täpsuse ja usaldusväärsuse.
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Muudatusettepanek 680
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid loovad toetusega seoses 
kontrolli- ja karistuste süsteemi, nagu on 
osutatud artiklis 63.

Liikmesriigid loovad toetusega seoses 
kontrolli- ja karistuste süsteemi, nagu on 
osutatud artiklis 63. Liikmesriigid viivad 
makseasutuste või nende poolt volitatud 
asutuste kaudu läbi toetusetaotluste 
halduskontrolle rahastamiskõlblikkuse 
tingimuste täitmise kontrollimiseks.

Or. en

Selgitus

Siin on vaja õiguskindlust.

Muudatusettepanek 681
Elsi Katainen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid loovad toetusega seoses 
kontrolli- ja karistuste süsteemi, nagu on 
osutatud artiklis 63.

Liikmesriigid loovad toetusega seoses 
nende hinnangul kõige sobilikumas 
vormis kontrolli- ja karistuste süsteemi, 
nagu on osutatud artiklis 63.

Or. en

Selgitus

Rõhutada tuleks subsidiaarsust ja proportsionaalsust. Liikmesriikide ja komisjoni kontrolli 
puudutavaid eeskirju ei ole vaja segada, et tekitada liikmesriikidele ja toetusesaajatele 
halduskoormust. Liikmesriigid ei peaks kontrollima igal aastal samu korralikke 
toetusesaajaid, vaid keskenduma jõupingutustes riskidele ja pettustega seotud 
toetusesaajatele ning neil peavad olema kõik vahendid tõhusa ja kulutõhusa kontrollisüsteemi 
loomiseks. Samas tuleb ELi tasandil tagada võrdsed võimalused.



PE630.690v01-00 42/159 AM\1170202ET.docx

ET

Muudatusettepanek 682
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Momchil Nekov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid loovad toetusega seoses 
kontrolli- ja karistuste süsteemi, nagu on 
osutatud artiklis 63.

1. Liikmesriigid loovad toetusega seoses 
kontrolli- ja karistuste süsteemi, nagu on 
osutatud artiklis 63.

Or. en

Muudatusettepanek 683
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Momchil Nekov, Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 63 lõikes 2 osutatud iga 
sekkumise puhul tagavad liikmesriigid, et 
iga-aastaste kohapealsete kontrollide 
valim hõlmab vähemalt 5 % kõigist 
toetusesaajatest. Seda osakaalu 
suurendatakse vajadust mööda, kui 
konkreetse sekkumise või meetme raames 
tuvastatakse oluline mittevastavus. Kui 
veamäärad jäävad vastuvõetavale 
tasemele, võivad liikmesriigid 
kohapealsete kontrollide taset vähendada.

Or. en

Selgitus

Kehtiva määruse üldeeskirjade taaskehtestamine liidu tasandil (kohandatud).

Muudatusettepanek 684
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Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Momchil Nekov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui liikmesriigi määratud 
põllukultuurirühma puhul on artikli 63 
lõikes 2 osutatud pindalapõhise 
sekkumisega seoses deklareeritud pindala 
suurem kui toetuseks ette nähtud pindala, 
lahutatakse toetuse arvutamiseks 
toetuseks ette nähtud pindalast 
kahekordne vahe, kui see vahe on üle 3 % 
või kahe hektari ja kuni 20 % toetuseks 
ette nähtud pindalast. Kui vahe on üle 
20 % toetuseks ette nähtud pindalast, ei 
anta vastava põllukultuurirühma jaoks 
pindalapõhist toetust.

Or. en

Selgitus

Kehtiva määruse üldeeskirjade taaskehtestamine liidu tasandil (kohandatud).

Muudatusettepanek 685
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 57 lõikeid 1–5 kohaldatakse 
mutatis mutandis.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Siin on vaja õiguskindlust.
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Muudatusettepanek 686
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Momchil Nekov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 57 lõikeid 1–5 kohaldatakse mutatis 
mutandis.

4. Artikli 57 lõikeid 1–5 kohaldatakse 
mutatis mutandis.

Or. en

Muudatusettepanek 687
Beata Gosiewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 72 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) artiklis 70 käsitletud
halduskontrolli ja karistuste süsteemi 
reguleerivate eeskirjade täiendav 
määratlus, eesmärgiga tagada, et kõik 
liikmesriigid rakendaksid käesoleva artikli 
sätteid samal viisil ning et hõlmata 
määratud karistuste hoiatavat mõju ja 
artikli 63 kohase abi eripärasid.

Or. pl

Muudatusettepanek 688
Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
IV jaotis – III peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tehingute kontrollimine Peatükk III välja jäetud

Or. de
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Muudatusettepanek 689
Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 74

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 74 välja jäetud

Kohaldamisala ja mõisted

167. Käesolevas peatükis sätestatakse 
erieeskirjad seoses EAGFi
rahastamissüsteemiga otseselt või 
kaudselt seotud makseid sooritavate või 
saavate üksuste või kõnealuste üksuste 
esindajate (edaspidi „ettevõtjad“) 
äridokumentide kontrollimisega selleks, et 
teha kindlaks, kas EAGFi 
rahastamissüsteemi kuuluvad tehingud on
tehtud tegelikult ja nõuetekohaselt.

168. Käesolevat peatükki ei kohaldata 
käesoleva jaotise II peatükis osutatud 
ühtse süsteemiga ning määruse (EL) .../... 
[ÜPP strateegiakava määrus] III jaotise 
III peatükiga hõlmatud sekkumiste 
suhtes. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 100 vastu delegeeritud 
õigusakte, et täiendada käesolevat 
määrust, et kehtestada loetelu meetmetest, 
mille suhtes ei ole nende ülesehituse ja 
kontrollinõuete tõttu sobilik kohaldada 
täiendavat järelkontrolli äridokumentide 
kontrollimise teel ning mille suhtes sellist 
käesoleva peatüki kohast kontrolli ei 
kohaldata.

169. Käesolevas peatükis kasutatakse 
järgmisi mõisteid:

(a) „äridokument“ – kõik ettevõtja 
majandustegevusega seotud 
raamatupidamis- ja muud registrid, 
maksedokumendid, tõendavad 
dokumendid, 
raamatupidamisdokumendid, andmed 
toodangu ja kvaliteedi kohta, kirjavahetus 
ning äriandmestik igas vormis, sealhulgas 
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elektrooniliselt salvestatud andmed, 
niivõrd kuivõrd need dokumendid või 
andmed on otseselt või kaudselt seotud 
lõikes 1 osutatud tehingutega;

(b) „kolmas isik“ – füüsiline või 
juriidiline isik, kes on otseselt või kaudselt 
seotud EAGFi rahastamissüsteemi 
raames tehtud tehingutega.

Or. de

Muudatusettepanek 690
Peter Jahr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 74

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 74 välja jäetud

Kohaldamisala ja mõisted

167. Käesolevas peatükis sätestatakse 
erieeskirjad seoses EAGFi 
rahastamissüsteemiga otseselt või 
kaudselt seotud makseid sooritavate või 
saavate üksuste või kõnealuste üksuste 
esindajate (edaspidi „ettevõtjad“) 
äridokumentide kontrollimisega selleks, et 
teha kindlaks, kas EAGFi 
rahastamissüsteemi kuuluvad tehingud on 
tehtud tegelikult ja nõuetekohaselt.

168. Käesolevat peatükki ei kohaldata 
käesoleva jaotise II peatükis osutatud 
ühtse süsteemiga ning määruse (EL) .../... 
[ÜPP strateegiakava määrus] III jaotise 
III peatükiga hõlmatud sekkumiste 
suhtes. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 100 vastu delegeeritud 
õigusakte, et täiendada käesolevat 
määrust, et kehtestada loetelu meetmetest, 
mille suhtes ei ole nende ülesehituse ja 
kontrollinõuete tõttu sobilik kohaldada 
täiendavat järelkontrolli äridokumentide 
kontrollimise teel ning mille suhtes sellist 
käesoleva peatüki kohast kontrolli ei 
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kohaldata.

169. Käesolevas peatükis kasutatakse 
järgmisi mõisteid:

(a) „äridokument“ – kõik ettevõtja 
majandustegevusega seotud 
raamatupidamis- ja muud registrid, 
maksedokumendid, tõendavad 
dokumendid, 
raamatupidamisdokumendid, andmed 
toodangu ja kvaliteedi kohta, kirjavahetus 
ning äriandmestik igas vormis, sealhulgas 
elektrooniliselt salvestatud andmed, 
niivõrd kuivõrd need dokumendid või 
andmed on otseselt või kaudselt seotud 
lõikes 1 osutatud tehingutega;

(b) „kolmas isik“ – füüsiline või 
juriidiline isik, kes on otseselt või kaudselt 
seotud EAGFi rahastamissüsteemi 
raames tehtud tehingutega.

Or. de

Selgitus

Asjaomastel meetmetel on veel ainult väike majanduslik tähtsus või neid juba hinnatakse 
tavapäraste haldus- ja kohapealsete kontrollidega piisavalt.

Asjaomane kontroll vastab osaliselt seaduslikkuse ja korrektsuse kontrollile, mida 
rakendamismudeli kohaselt ei ole enam ette nähtud.

Muudatusettepanek 691
Elsi Katainen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 74

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 74 välja jäetud

Kohaldamisala ja mõisted

167. Käesolevas peatükis sätestatakse 
erieeskirjad seoses EAGFi 
rahastamissüsteemiga otseselt või 
kaudselt seotud makseid sooritavate või 
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saavate üksuste või kõnealuste üksuste 
esindajate (edaspidi „ettevõtjad“) 
äridokumentide kontrollimisega selleks, et 
teha kindlaks, kas EAGFi 
rahastamissüsteemi kuuluvad tehingud on 
tehtud tegelikult ja nõuetekohaselt.

168. Käesolevat peatükki ei kohaldata 
käesoleva jaotise II peatükis osutatud 
ühtse süsteemiga ning määruse (EL) .../... 
[ÜPP strateegiakava määrus] III jaotise 
III peatükiga hõlmatud sekkumiste 
suhtes. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 100 vastu delegeeritud 
õigusakte, et täiendada käesolevat 
määrust, et kehtestada loetelu meetmetest, 
mille suhtes ei ole nende ülesehituse ja 
kontrollinõuete tõttu sobilik kohaldada 
täiendavat järelkontrolli äridokumentide 
kontrollimise teel ning mille suhtes sellist 
käesoleva peatüki kohast kontrolli ei 
kohaldata.

169. Käesolevas peatükis kasutatakse 
järgmisi mõisteid:

(a) „äridokument“ – kõik ettevõtja 
majandustegevusega seotud 
raamatupidamis- ja muud registrid, 
maksedokumendid, tõendavad 
dokumendid, 
raamatupidamisdokumendid, andmed 
toodangu ja kvaliteedi kohta, kirjavahetus 
ning äriandmestik igas vormis, sealhulgas 
elektrooniliselt salvestatud andmed, 
niivõrd kuivõrd need dokumendid või 
andmed on otseselt või kaudselt seotud 
lõikes 1 osutatud tehingutega;

(b) „kolmas isik“ – füüsiline või 
juriidiline isik, kes on otseselt või kaudselt 
seotud EAGFi rahastamissüsteemi 
raames tehtud tehingutega.

Or. en

Selgitus

The referred scrutiny of transactions and heavy control system (art 74 to 83) is from the 
1980's when export subsidies and wide set of market measures were in use. These 
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transactions were those days large in number and financially significant. Today, the number 
is really low and financial significance is trivial. Because of the small numbers of such 
transactions, the need for this heavy control system is questionable, both now and in the 
future. The legislation at this point is outdated and it generates excessive administrative 
burden without any significant output. Therefore, articles 74 to 83 should be deleted.

Muudatusettepanek 692
Peter Jahr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 74 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

167. Käesolevas peatükis sätestatakse 
erieeskirjad seoses EAGFi 
rahastamissüsteemiga otseselt või 
kaudselt seotud makseid sooritavate või 
saavate üksuste või kõnealuste üksuste 
esindajate (edaspidi „ettevõtjad“) 
äridokumentide kontrollimisega selleks, et 
teha kindlaks, kas EAGFi 
rahastamissüsteemi kuuluvad tehingud on 
tehtud tegelikult ja nõuetekohaselt.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Asjaomastel meetmetel on veel ainult väike majanduslik tähtsus või neid juba hinnatakse 
tavapäraste haldus- ja kohapealsete kontrollidega piisavalt.

Asjaomane kontroll vastab osaliselt seaduslikkuse ja korrektsuse kontrollile, mida 
rakendamismudeli kohaselt ei ole enam ette nähtud.

Muudatusettepanek 693
Peter Jahr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 74 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

168. Käesolevat peatükki ei kohaldata 
käesoleva jaotise II peatükis osutatud 

välja jäetud
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ühtse süsteemiga ning määruse (EL) .../... 
[ÜPP strateegiakava määrus] III jaotise 
III peatükiga hõlmatud sekkumiste 
suhtes. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 100 vastu delegeeritud 
õigusakte, et täiendada käesolevat 
määrust, et kehtestada loetelu meetmetest, 
mille suhtes ei ole nende ülesehituse ja 
kontrollinõuete tõttu sobilik kohaldada 
täiendavat järelkontrolli äridokumentide 
kontrollimise teel ning mille suhtes sellist 
käesoleva peatüki kohast kontrolli ei 
kohaldata.

Or. de

Selgitus

Asjaomastel meetmetel on veel ainult väike majanduslik tähtsus või neid juba hinnatakse 
tavapäraste haldus- ja kohapealsete kontrollidega piisavalt.

Asjaomane kontroll vastab osaliselt seaduslikkuse ja korrektsuse kontrollile, mida 
rakendamismudeli kohaselt ei ole enam ette nähtud.

Muudatusettepanek 694
Peter Jahr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 74 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

169. Käesolevas peatükis kasutatakse 
järgmisi mõisteid:

välja jäetud

(a) „äridokument“ – kõik ettevõtja 
majandustegevusega seotud 
raamatupidamis- ja muud registrid, 
maksedokumendid, tõendavad 
dokumendid, 
raamatupidamisdokumendid, andmed
toodangu ja kvaliteedi kohta, kirjavahetus 
ning äriandmestik igas vormis, sealhulgas 
elektrooniliselt salvestatud andmed, 
niivõrd kuivõrd need dokumendid või 
andmed on otseselt või kaudselt seotud 
lõikes 1 osutatud tehingutega;
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(b) „kolmas isik“ – füüsiline või 
juriidiline isik, kes on otseselt või kaudselt 
seotud EAGFi rahastamissüsteemi 
raames tehtud tehingutega.

Or. de

Selgitus

Asjaomastel meetmetel on veel ainult väike majanduslik tähtsus või neid juba hinnatakse 
tavapäraste haldus- ja kohapealsete kontrollidega piisavalt.

Asjaomane kontroll vastab osaliselt seaduslikkuse ja korrektsuse kontrollile, mida 
rakendamismudeli kohaselt ei ole enam ette nähtud.

Muudatusettepanek 695
Peter Jahr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 74 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) „äridokument“ – kõik ettevõtja 
majandustegevusega seotud 
raamatupidamis- ja muud registrid, 
maksedokumendid, tõendavad 
dokumendid, 
raamatupidamisdokumendid, andmed 
toodangu ja kvaliteedi kohta, kirjavahetus 
ning äriandmestik igas vormis, sealhulgas 
elektrooniliselt salvestatud andmed, 
niivõrd kuivõrd need dokumendid või 
andmed on otseselt või kaudselt seotud 
lõikes 1 osutatud tehingutega;

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Asjaomastel meetmetel on veel ainult väike majanduslik tähtsus või neid juba hinnatakse 
tavapäraste haldus- ja kohapealsete kontrollidega piisavalt.

Asjaomane kontroll vastab osaliselt seaduslikkuse ja korrektsuse kontrollile, mida 
rakendamismudeli kohaselt ei ole enam ette nähtud.
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Muudatusettepanek 696
Peter Jahr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 74 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) „kolmas isik“ – füüsiline või 
juriidiline isik, kes on otseselt või kaudselt 
seotud EAGFi rahastamissüsteemi 
raames tehtud tehingutega.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Asjaomastel meetmetel on veel ainult väike majanduslik tähtsus või neid juba hinnatakse 
tavapäraste haldus- ja kohapealsete kontrollidega piisavalt.

Asjaomane kontroll vastab osaliselt seaduslikkuse ja korrektsuse kontrollile, mida 
rakendamismudeli kohaselt ei ole enam ette nähtud.

Muudatusettepanek 697
Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 75

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 75 välja jäetud

Liikmesriikide tehtav kontroll

170. Liikmesriigid kontrollivad 
süstemaatiliselt ettevõtjate äridokumente, 
võttes arvesse kontrollitavate tehingute 
laadi. Liikmesriigid tagavad, et 
kontrollitavate ettevõtjate valik tagaks 
eeskirjade eiramise vältimiseks ja 
avastamiseks võetud meetmete tõhususe. 
Valikut tehes võetakse muu hulgas 
arvesse ettevõtjate majanduslikku tähtsust 
kõnealuses süsteemis ja muid 
riskitegureid.
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171. Vajalikel juhtudel laieneb lõikes 1 
sätestatud kontrollimine ettevõtjatega 
seotud füüsilistele ja juriidilistele isikutele 
ning artiklis 76 sätestatud eesmärkide 
saavutamisest lähtuvalt ka teistele 
füüsilistele ja juriidilistele isikutele.

172. Käesoleva peatüki kohane kontroll ei 
piira artiklite 47 ja 48 kohaselt tehtavaid 
kontrolle.

Or. de

Muudatusettepanek 698
Peter Jahr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 75

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 75 välja jäetud

Liikmesriikide tehtav kontroll

170. Liikmesriigid kontrollivad 
süstemaatiliselt ettevõtjate äridokumente, 
võttes arvesse kontrollitavate tehingute 
laadi. Liikmesriigid tagavad, et 
kontrollitavate ettevõtjate valik tagaks 
eeskirjade eiramise vältimiseks ja 
avastamiseks võetud meetmete tõhususe. 
Valikut tehes võetakse muu hulgas 
arvesse ettevõtjate majanduslikku tähtsust 
kõnealuses süsteemis ja muid 
riskitegureid.

171. Vajalikel juhtudel laieneb lõikes 1 
sätestatud kontrollimine ettevõtjatega 
seotud füüsilistele ja juriidilistele isikutele 
ning artiklis 76 sätestatud eesmärkide 
saavutamisest lähtuvalt ka teistele 
füüsilistele ja juriidilistele isikutele.

172. Käesoleva peatüki kohane kontroll ei 
piira artiklite 47 ja 48 kohaselt tehtavaid 
kontrolle.

Or. de
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Selgitus

Asjaomastel meetmetel on veel ainult väike majanduslik tähtsus või neid juba hinnatakse 
tavapäraste haldus- ja kohapealsete kontrollidega piisavalt.

Asjaomane kontroll vastab osaliselt seaduslikkuse ja korrektsuse kontrollile, mida 
rakendamismudeli kohaselt ei ole enam ette nähtud.

Muudatusettepanek 699
Elsi Katainen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 75

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 75 välja jäetud

Liikmesriikide tehtav kontroll

170. Liikmesriigid kontrollivad 
süstemaatiliselt ettevõtjate äridokumente, 
võttes arvesse kontrollitavate tehingute 
laadi. Liikmesriigid tagavad, et 
kontrollitavate ettevõtjate valik tagaks 
eeskirjade eiramise vältimiseks ja 
avastamiseks võetud meetmete tõhususe. 
Valikut tehes võetakse muu hulgas 
arvesse ettevõtjate majanduslikku tähtsust 
kõnealuses süsteemis ja muid 
riskitegureid.

171. Vajalikel juhtudel laieneb lõikes 1 
sätestatud kontrollimine ettevõtjatega 
seotud füüsilistele ja juriidilistele isikutele 
ning artiklis 76 sätestatud eesmärkide 
saavutamisest lähtuvalt ka teistele 
füüsilistele ja juriidilistele isikutele.

172. Käesoleva peatüki kohane kontroll ei 
piira artiklite 47 ja 48 kohaselt tehtavaid 
kontrolle.

Or. en

Selgitus

The referred scrutiny of transactions and heavy control system (art 74 to 83) is from the 
1980's when export subsidies and wide set of market measures were in use. These 
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transactions were those days large in number and financially significant. Today, the number 
is really low and financial significance is trivial. Because of the small numbers of such 
transactions, the need for this heavy control system is questionable, both now and in the 
future. The legislation at this point is outdated and it generates excessive administrative 
burden without any significant output. Therefore, articles 74 to 83 should be deleted.

Muudatusettepanek 700
Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 76

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 76 välja jäetud

Ristkontrollid

173. Kontrollitavate põhiandmete õigsust 
kontrollitakse riskiastmele vastava arvu 
ristkontrollidega, mis sisaldavad vajaduse 
korral kolmandate isikute äridokumentide 
kontrolli, mis hõlmab järgnevat:

(c) tarnijate, klientide, veoettevõtjate ning 
muude kolmandate isikute 
äridokumentide võrdlemine;

(d) vajaduse korral varude koguse ja laadi 
füüsiline kontroll;

(e) raamatupidamise või raha liikumist 
käsitlevate dokumentide kontrollid, mis 
näitavad, et dokumendid, mis on 
makseasutuste valduses toetusesaajale 
makstud toetuse põhjendusena, on 
kontrolli ajal täpsed.

(f) raamatupidamise või raha liikumist 
käsitlevate dokumentide kontrollid, mis 
näitavad, et dokumendid, mis on 
makseasutuste valduses toetusesaajale 
makstud toetuse põhjendusena, on 
kontrolli ajal täpsed.

174. Kui ettevõtjad peavad liidu või 
siseriiklike sätete kohaselt pidama varude 
kohta eraldi raamatupidamisregistrit, 
kuulub asjakohastel juhtudel 
kontrollimisse võrdlus äridokumentidega 
ja vajaduse korral varu tegeliku 
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suurusega.

175. Kontrollitavate tehingute valikul 
võetakse täiel määral arvesse riskiastet.

Or. de

Muudatusettepanek 701
Peter Jahr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 76

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 76 välja jäetud

Ristkontrollid

173. Kontrollitavate põhiandmete õigsust 
kontrollitakse riskiastmele vastava arvu 
ristkontrollidega, mis sisaldavad vajaduse 
korral kolmandate isikute äridokumentide 
kontrolli, mis hõlmab järgnevat:

(c) tarnijate, klientide, veoettevõtjate ning 
muude kolmandate isikute 
äridokumentide võrdlemine;

(d) vajaduse korral varude koguse ja laadi 
füüsiline kontroll;

(e) raamatupidamise või raha liikumist 
käsitlevate dokumentide kontrollid, mis 
näitavad, et dokumendid, mis on 
makseasutuste valduses toetusesaajale 
makstud toetuse põhjendusena, on 
kontrolli ajal täpsed.

(f) raamatupidamise või raha liikumist 
käsitlevate dokumentide kontrollid, mis 
näitavad, et dokumendid, mis on 
makseasutuste valduses toetusesaajale 
makstud toetuse põhjendusena, on 
kontrolli ajal täpsed.

174. Kui ettevõtjad peavad liidu või 
siseriiklike sätete kohaselt pidama varude 
kohta eraldi raamatupidamisregistrit, 
kuulub asjakohastel juhtudel 
kontrollimisse võrdlus äridokumentidega 
ja vajaduse korral varu tegeliku 
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suurusega.

175. Kontrollitavate tehingute valikul 
võetakse täiel määral arvesse riskiastet.

Or. de

Selgitus

Asjaomastel meetmetel on veel ainult väike majanduslik tähtsus või neid juba hinnatakse 
tavapäraste haldus- ja kohapealsete kontrollidega piisavalt.

Asjaomane kontroll vastab osaliselt seaduslikkuse ja korrektsuse kontrollile, mida 
rakendamismudeli kohaselt ei ole enam ette nähtud.

Muudatusettepanek 702
Elsi Katainen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 76

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 76 välja jäetud

Ristkontrollid

173. Kontrollitavate põhiandmete õigsust 
kontrollitakse riskiastmele vastava arvu 
ristkontrollidega, mis sisaldavad vajaduse 
korral kolmandate isikute äridokumentide 
kontrolli, mis hõlmab järgnevat:

(c) tarnijate, klientide, veoettevõtjate ning 
muude kolmandate isikute 
äridokumentide võrdlemine;

(d) vajaduse korral varude koguse ja laadi 
füüsiline kontroll;

(e) raamatupidamise või raha liikumist 
käsitlevate dokumentide kontrollid, mis 
näitavad, et dokumendid, mis on 
makseasutuste valduses toetusesaajale 
makstud toetuse põhjendusena, on 
kontrolli ajal täpsed.

(f) raamatupidamise või raha liikumist 
käsitlevate dokumentide kontrollid, mis 
näitavad, et dokumendid, mis on 
makseasutuste valduses toetusesaajale 
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makstud toetuse põhjendusena, on 
kontrolli ajal täpsed.

174. Kui ettevõtjad peavad liidu või 
siseriiklike sätete kohaselt pidama varude 
kohta eraldi raamatupidamisregistrit, 
kuulub asjakohastel juhtudel 
kontrollimisse võrdlus äridokumentidega 
ja vajaduse korral varu tegeliku 
suurusega.

175. Kontrollitavate tehingute valikul 
võetakse täiel määral arvesse riskiastet.

Or. en

Selgitus

The referred scrutiny of transactions and heavy control system (art 74 to 83) is from the 
1980's when export subsidies and wide set of market measures were in use. These 
transactions were those days large in number and financially significant. Today, the number 
is really low and financial significance is trivial. Because of the small numbers of such 
transactions, the need for this heavy control system is questionable, both now and in the 
future. The legislation at this point is outdated and it generates excessive administrative 
burden without any significant output. Therefore, articles 74 to 83 should be deleted.

Muudatusettepanek 703
Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 77 välja jäetud

Juurdepääs äridokumentidele

176. Ettevõtte eest vastutavad isikud või 
kolmandad isikud tagavad, et kõik 
äridokumendid ja lisateave esitatakse 
kontrollimise eest vastutavatele 
ametnikele või selleks nende poolt 
volitatud isikutele. Elektrooniliselt 
salvestatud andmed esitatakse asjakohasel 
andmekandjal.

177. Kontrollimise eest vastutavad 
ametnikud või selleks nende poolt 
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volitatud isikud võivad nõuda, et neile 
esitataks väljavõtted või koopiad lõikes 1 
osutatud dokumentidest.

178.

Kui käesoleva peatüki kohaselt 
läbiviidava kontrolli ajal selgub, et 
ettevõtja äridokumendid ei ole 
kontrollimiseks piisavad, antakse 
ettevõtjale korraldus koostada selliseid 
dokumente edaspidi vastavalt 
kontrollimise eest vastutava liikmesriigi 
nõuetele, ilma et see piiraks muudes 
asjaomast sektorit käsitlevates määrustes 
sätestatud kohustuste täitmist.

Liikmesriigid määravad kindlaks 
kuupäevad, millest alates tuleb sellised 
dokumendid koostada.

Kui kõik käesoleva peatüki kohase 
kontrolli teostamiseks vajalikud 
äridokumendid või osa neist asuvad 
samasse kontserni, ühingusse või 
ettevõtjate ühendusse kuuluvas ettevõttes, 
mida juhitakse kontrollitava ettevõtjaga 
ühistel alustel, olenemata sellest, kas 
kõnealune ettevõtja asub liidu 
territooriumil või sellest väljaspool, esitab 
ettevõtja kõnealused äridokumendid 
kontrolli eest vastutavatele ametnikele 
kontrolli läbiviimise eest vastutava 
liikmesriigi määratud ajal ja kohas.

179. Liikmesriigid tagavad, et kontrolli 
eest vastutavatel ametnikel on õigus 
äridokumente ära võtta või lasta neid ära 
võtta. Kõnealust õigust tuleb kasutada 
asjakohaseid siseriiklikke sätteid järgides,
ilma et see piiraks dokumentide 
äravõtmist käsitlevate kriminaalmenetlusi 
reguleerivate eeskirjade kohaldamist.

Or. de

Muudatusettepanek 704
Peter Jahr

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 77

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 77 välja jäetud

Juurdepääs äridokumentidele

176. Ettevõtte eest vastutavad isikud või 
kolmandad isikud tagavad, et kõik 
äridokumendid ja lisateave esitatakse 
kontrollimise eest vastutavatele 
ametnikele või selleks nende poolt 
volitatud isikutele. Elektrooniliselt 
salvestatud andmed esitatakse asjakohasel 
andmekandjal.

177. Kontrollimise eest vastutavad 
ametnikud või selleks nende poolt 
volitatud isikud võivad nõuda, et neile 
esitataks väljavõtted või koopiad lõikes 1 
osutatud dokumentidest.

178.

Kui käesoleva peatüki kohaselt 
läbiviidava kontrolli ajal selgub, et 
ettevõtja äridokumendid ei ole 
kontrollimiseks piisavad, antakse 
ettevõtjale korraldus koostada selliseid 
dokumente edaspidi vastavalt 
kontrollimise eest vastutava liikmesriigi 
nõuetele, ilma et see piiraks muudes 
asjaomast sektorit käsitlevates määrustes 
sätestatud kohustuste täitmist.

Liikmesriigid määravad kindlaks 
kuupäevad, millest alates tuleb sellised 
dokumendid koostada.

Kui kõik käesoleva peatüki kohase 
kontrolli teostamiseks vajalikud 
äridokumendid või osa neist asuvad 
samasse kontserni, ühingusse või 
ettevõtjate ühendusse kuuluvas ettevõttes, 
mida juhitakse kontrollitava ettevõtjaga 
ühistel alustel, olenemata sellest, kas 
kõnealune ettevõtja asub liidu 
territooriumil või sellest väljaspool, esitab 
ettevõtja kõnealused äridokumendid 
kontrolli eest vastutavatele ametnikele 
kontrolli läbiviimise eest vastutava 
liikmesriigi määratud ajal ja kohas.
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179. Liikmesriigid tagavad, et kontrolli 
eest vastutavatel ametnikel on õigus 
äridokumente ära võtta või lasta neid ära 
võtta. Kõnealust õigust tuleb kasutada 
asjakohaseid siseriiklikke sätteid järgides,
ilma et see piiraks dokumentide 
äravõtmist käsitlevate kriminaalmenetlusi 
reguleerivate eeskirjade kohaldamist.

Or. de

Selgitus

Asjaomastel meetmetel on veel ainult väike majanduslik tähtsus või neid juba hinnatakse 
tavapäraste haldus- ja kohapealsete kontrollidega piisavalt.

Asjaomane kontroll vastab osaliselt seaduslikkuse ja korrektsuse kontrollile, mida 
rakendamismudeli kohaselt ei ole enam ette nähtud.

Muudatusettepanek 705
Elsi Katainen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 77 välja jäetud

Juurdepääs äridokumentidele

176. Ettevõtte eest vastutavad isikud või 
kolmandad isikud tagavad, et kõik 
äridokumendid ja lisateave esitatakse 
kontrollimise eest vastutavatele 
ametnikele või selleks nende poolt 
volitatud isikutele. Elektrooniliselt 
salvestatud andmed esitatakse asjakohasel 
andmekandjal.

177. Kontrollimise eest vastutavad 
ametnikud või selleks nende poolt 
volitatud isikud võivad nõuda, et neile 
esitataks väljavõtted või koopiad lõikes 1 
osutatud dokumentidest.

178.

Kui käesoleva peatüki kohaselt 
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läbiviidava kontrolli ajal selgub, et 
ettevõtja äridokumendid ei ole 
kontrollimiseks piisavad, antakse 
ettevõtjale korraldus koostada selliseid 
dokumente edaspidi vastavalt 
kontrollimise eest vastutava liikmesriigi 
nõuetele, ilma et see piiraks muudes 
asjaomast sektorit käsitlevates määrustes 
sätestatud kohustuste täitmist.

Liikmesriigid määravad kindlaks 
kuupäevad, millest alates tuleb sellised 
dokumendid koostada.

Kui kõik käesoleva peatüki kohase 
kontrolli teostamiseks vajalikud 
äridokumendid või osa neist asuvad 
samasse kontserni, ühingusse või 
ettevõtjate ühendusse kuuluvas ettevõttes, 
mida juhitakse kontrollitava ettevõtjaga 
ühistel alustel, olenemata sellest, kas 
kõnealune ettevõtja asub liidu 
territooriumil või sellest väljaspool, esitab 
ettevõtja kõnealused äridokumendid 
kontrolli eest vastutavatele ametnikele 
kontrolli läbiviimise eest vastutava 
liikmesriigi määratud ajal ja kohas.

179. Liikmesriigid tagavad, et kontrolli 
eest vastutavatel ametnikel on õigus 
äridokumente ära võtta või lasta neid ära 
võtta. Kõnealust õigust tuleb kasutada 
asjakohaseid siseriiklikke sätteid järgides, 
ilma et see piiraks dokumentide 
äravõtmist käsitlevate kriminaalmenetlusi 
reguleerivate eeskirjade kohaldamist.

Or. en

Selgitus

The referred scrutiny of transactions and heavy control system (art 74 to 83) is from the 
1980's when export subsidies and wide set of market measures were in use. These 
transactions were those days large in number and financially significant. Today, the number 
is really low and financial significance is trivial. Because of the small numbers of such 
transactions, the need for this heavy control system is questionable, both now and in the 
future. The legislation at this point is outdated and it generates excessive administrative 
burden without any significant output. Therefore, articles 74 to 83 should be deleted.
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Muudatusettepanek 706
Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 78 välja jäetud

Vastastikune abi

180.

Liikmesriigid abistavad üksteist 
käesolevas peatükis sätestatud kontrollide 
tegemisel järgmistel juhtudel:

(g) kui ettevõtja või kolmas isik ei asu 
liikmesriigis, kus kõnealune makse on 
tehtud ja/või laekunud või kus kõnealune 
makse oleks pidanud tehtama ja/või 
laekuma;

(h) kui ettevõtja või kolmas isik ei asu 
liikmesriigis, kus asuvad kontrolliks 
vajalikud dokumendid ja andmed.

Komisjon võib kooskõlastada 
ühismeetmed, mis hõlmavad kahe või 
enama liikmesriigi vastastikust abi.

181. Liikmesriigid saadavad komisjonile 
selliste kolmandates riikides asuvate 
ettevõtjate loetelu, kellega seoses on 
kõnealune summa makstud või laekunud 
või oleks pidanud makstama või laekuma 
asjaomases liikmesriigis.

182.

Kui teises liikmesriigis nõutakse lisateavet 
ettevõtja kontrollimise osana vastavalt 
artiklile 75, ja eriti ristkontrollide osana 
vastavalt artiklile 76, võib teha 
konkreetseid kontrollitaotlusi, milles 
märgitakse taotluse põhjus.

Kontrollitaotlus rahuldatakse hiljemalt 
kuue kuu jooksul pärast selle 
vastuvõtmist; kontrolli tulemustest 
teatatakse viivitamata taotluse esitanud 
liikmesriigile.
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Or. de

Muudatusettepanek 707
Peter Jahr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 78 välja jäetud

Vastastikune abi

180.

Liikmesriigid abistavad üksteist 
käesolevas peatükis sätestatud kontrollide 
tegemisel järgmistel juhtudel:

(g) kui ettevõtja või kolmas isik ei asu 
liikmesriigis, kus kõnealune makse on 
tehtud ja/või laekunud või kus kõnealune 
makse oleks pidanud tehtama ja/või 
laekuma;

(h) kui ettevõtja või kolmas isik ei asu 
liikmesriigis, kus asuvad kontrolliks 
vajalikud dokumendid ja andmed.

Komisjon võib kooskõlastada 
ühismeetmed, mis hõlmavad kahe või 
enama liikmesriigi vastastikust abi.

181. Liikmesriigid saadavad komisjonile 
selliste kolmandates riikides asuvate 
ettevõtjate loetelu, kellega seoses on 
kõnealune summa makstud või laekunud 
või oleks pidanud makstama või laekuma 
asjaomases liikmesriigis.

182.

Kui teises liikmesriigis nõutakse lisateavet 
ettevõtja kontrollimise osana vastavalt 
artiklile 75, ja eriti ristkontrollide osana 
vastavalt artiklile 76, võib teha 
konkreetseid kontrollitaotlusi, milles 
märgitakse taotluse põhjus.

Kontrollitaotlus rahuldatakse hiljemalt 
kuue kuu jooksul pärast selle 
vastuvõtmist; kontrolli tulemustest 
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teatatakse viivitamata taotluse esitanud 
liikmesriigile.

Or. de

Selgitus

Asjaomastel meetmetel on veel ainult väike majanduslik tähtsus või neid juba hinnatakse 
tavapäraste haldus- ja kohapealsete kontrollidega piisavalt.

Asjaomane kontroll vastab osaliselt seaduslikkuse ja korrektsuse kontrollile, mida 
rakendamismudeli kohaselt ei ole enam ette nähtud.

Muudatusettepanek 708
Elsi Katainen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 78 välja jäetud

Vastastikune abi

180.

Liikmesriigid abistavad üksteist 
käesolevas peatükis sätestatud kontrollide 
tegemisel järgmistel juhtudel:

(g) kui ettevõtja või kolmas isik ei asu 
liikmesriigis, kus kõnealune makse on 
tehtud ja/või laekunud või kus kõnealune 
makse oleks pidanud tehtama ja/või 
laekuma;

(h) kui ettevõtja või kolmas isik ei asu 
liikmesriigis, kus asuvad kontrolliks 
vajalikud dokumendid ja andmed.

Komisjon võib kooskõlastada 
ühismeetmed, mis hõlmavad kahe või 
enama liikmesriigi vastastikust abi.

181. Liikmesriigid saadavad komisjonile 
selliste kolmandates riikides asuvate 
ettevõtjate loetelu, kellega seoses on 
kõnealune summa makstud või laekunud 
või oleks pidanud makstama või laekuma 
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asjaomases liikmesriigis.

182.

Kui teises liikmesriigis nõutakse lisateavet 
ettevõtja kontrollimise osana vastavalt 
artiklile 75, ja eriti ristkontrollide osana 
vastavalt artiklile 76, võib teha 
konkreetseid kontrollitaotlusi, milles 
märgitakse taotluse põhjus.

Kontrollitaotlus rahuldatakse hiljemalt 
kuue kuu jooksul pärast selle 
vastuvõtmist; kontrolli tulemustest 
teatatakse viivitamata taotluse esitanud 
liikmesriigile.

Or. en

Selgitus

The referred scrutiny of transactions and heavy control system (art 74 to 83) is from the 
1980's when export subsidies and wide set of market measures were in use. These 
transactions were those days large in number and financially significant. Today, the number 
is really low and financial significance is trivial. Because of the small numbers of such 
transactions, the need for this heavy control system is questionable, both now and in the 
future. The legislation at this point is outdated and it generates excessive administrative 
burden without any significant output. Therefore, articles 74 to 83 should be deleted.

Muudatusettepanek 709
Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

181. Liikmesriigid saadavad komisjonile 
selliste kolmandates riikides asuvate 
ettevõtjate loetelu, kellega seoses on 
kõnealune summa makstud või laekunud 
või oleks pidanud makstama või laekuma 
asjaomases liikmesriigis.

2. Liikmesriigid saadavad komisjonile 
selliste kolmandates riikides asuvate 
ettevõtjate loetelu, kellega seoses on 
kõnealune summa makstud või laekunud 
või oleks pidanud makstama või laekuma 
asjaomases liikmesriigis. Vajaduse korral 
kutsub komisjon kolmandate riikide, 
sealhulgas arengumaade eksperte, et 
hinnata rakendatava ÜPP välismõju.
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Or. en

Selgitus

Komisjon peaks kolmandate riikidega tehtava usaldusväärse ja tõhusa koostöö vaimus 
süvendama dialoogi partnerriikidega kõikides küsimustes, mis mõjutavad nende 
arenguprotsessi. Liidu partneritelt saadav teave aitab tuvastada ja eemaldada ebakõla ELi 
poliitikavaldkondade vahel, eriti sisepoliitika välisaspektide ja välispoliitika kui sellise vahel.

Muudatusettepanek 710
Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 79 välja jäetud

Kavandamine

183. Liikmesriigid koostavad järgmisel 
kontrolliperioodil artikli 75 kohaselt 
tehtavate kontrollide kava.

184. Liikmesriigid saadavad komisjonile 
enne iga aasta 15. aprilli lõikes 1 osutatud 
kava ning täpsustavad:

(i) kontrollitavate ettevõtjate arvu ja 
nende jagunemise sektorite lõikes 
lähtuvalt asjaomastest summadest;

(j) kava koostamisel arvesse võetud 
kriteeriumid.

185. Kui komisjon ei ole kaheksa nädala 
jooksul oma märkusi edastanud, 
rakendavad liikmesriigid enda kehtestatud 
ja komisjonile edastatud kavasid.

186. Lõiget 3 kohaldatakse mutatis 
mutandis kavas tehtavate liikmesriikide 
muudatuste suhtes.

187. Komisjon võib mis tahes etapis 
taotleda, et liikmesriik hõlmaks kavaga 
teatavat liiki ettevõtjaid.

188.

Ettevõtjaid, kelle laekumiste või maksete 
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summa oli väiksem kui 40 000 eurot, 
kontrollitakse käesoleva peatüki kohaselt 
ainult konkreetsete põhjuste korral, 
millest liikmesriigid peavad teatama oma 
lõikes 1 osutatud aastakavas või millest 
teatab komisjon kõnealuse kava muutmise 
taotluses.

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 101 vastu delegeeritud õigusakte, 
et muuta esimeses lõigus sätestatud 
künnist.

Or. de

Muudatusettepanek 711
Peter Jahr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 79 välja jäetud

Kavandamine

183. Liikmesriigid koostavad järgmisel 
kontrolliperioodil artikli 75 kohaselt 
tehtavate kontrollide kava.

184. Liikmesriigid saadavad komisjonile 
enne iga aasta 15. aprilli lõikes 1 osutatud 
kava ning täpsustavad:

(i) kontrollitavate ettevõtjate arvu ja 
nende jagunemise sektorite lõikes 
lähtuvalt asjaomastest summadest;

(j) kava koostamisel arvesse võetud 
kriteeriumid.

185. Kui komisjon ei ole kaheksa nädala 
jooksul oma märkusi edastanud, 
rakendavad liikmesriigid enda kehtestatud 
ja komisjonile edastatud kavasid.

186. Lõiget 3 kohaldatakse mutatis 
mutandis kavas tehtavate liikmesriikide 
muudatuste suhtes.

187. Komisjon võib mis tahes etapis 
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taotleda, et liikmesriik hõlmaks kavaga 
teatavat liiki ettevõtjaid.

188.

Ettevõtjaid, kelle laekumiste või maksete 
summa oli väiksem kui 40 000 eurot, 
kontrollitakse käesoleva peatüki kohaselt 
ainult konkreetsete põhjuste korral, 
millest liikmesriigid peavad teatama oma 
lõikes 1 osutatud aastakavas või millest 
teatab komisjon kõnealuse kava muutmise 
taotluses.

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 101 vastu delegeeritud õigusakte, 
et muuta esimeses lõigus sätestatud 
künnist.

Or. de

Selgitus

Asjaomastel meetmetel on veel ainult väike majanduslik tähtsus või neid juba hinnatakse 
tavapäraste haldus- ja kohapealsete kontrollidega piisavalt.

Asjaomane kontroll vastab osaliselt seaduslikkuse ja korrektsuse kontrollile, mida 
rakendamismudeli kohaselt ei ole enam ette nähtud.

Muudatusettepanek 712
Elsi Katainen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 79 välja jäetud

Kavandamine

183. Liikmesriigid koostavad järgmisel 
kontrolliperioodil artikli 75 kohaselt 
tehtavate kontrollide kava.

184. Liikmesriigid saadavad komisjonile 
enne iga aasta 15. aprilli lõikes 1 osutatud 
kava ning täpsustavad:

(i) kontrollitavate ettevõtjate arvu ja 
nende jagunemise sektorite lõikes 
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lähtuvalt asjaomastest summadest;

(j) kava koostamisel arvesse võetud 
kriteeriumid.

185. Kui komisjon ei ole kaheksa nädala 
jooksul oma märkusi edastanud, 
rakendavad liikmesriigid enda kehtestatud 
ja komisjonile edastatud kavasid.

186. Lõiget 3 kohaldatakse mutatis 
mutandis kavas tehtavate liikmesriikide 
muudatuste suhtes.

187. Komisjon võib mis tahes etapis 
taotleda, et liikmesriik hõlmaks kavaga 
teatavat liiki ettevõtjaid.

188.

Ettevõtjaid, kelle laekumiste või maksete 
summa oli väiksem kui 40 000 eurot, 
kontrollitakse käesoleva peatüki kohaselt 
ainult konkreetsete põhjuste korral, 
millest liikmesriigid peavad teatama oma 
lõikes 1 osutatud aastakavas või millest 
teatab komisjon kõnealuse kava muutmise 
taotluses.

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 101 vastu delegeeritud õigusakte, 
et muuta esimeses lõigus sätestatud 
künnist.

Or. en

Selgitus

The referred scrutiny of transactions and heavy control system (art 74 to 83) is from the 
1980's when export subsidies and wide set of market measures were in use. These 
transactions were those days large in number and financially significant. Today, the number 
is really low and financial significance is trivial. Because of the small numbers of such 
transactions, the need for this heavy control system is questionable, both now and in the 
future. The legislation at this point is outdated and it generates excessive administrative 
burden without any significant output. Therefore, articles 74 to 83 should be deleted.

Muudatusettepanek 713
Peter Jahr

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 80

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 80 välja jäetud

Eriasutused

189.

Igas liikmesriigis vastutab käesoleva 
peatüki kohaldamise seire eest eriasutus. 
Kõnealused asutused vastutatavad 
eelkõige järgneva eest:

(k) käesolevas peatükis sätestatud 
kontrolli tegemine kõnealusele 
eriasutusele otseselt alluvate ametnike 
poolt või

(l) muude asutuste ametnike tehtava 
kontrolli koordineerimine ja üldine seire.

Liikmesriigid võivad ka sätestada, et 
käesoleva peatükiga ettenähtud kontrollid 
jaotatakse eriasutuste ja muude riiklike 
asutuste vahel tingimusel, et eriasutus 
vastutab kontrolli koordineerimise eest.

190. Käesoleva peatüki kohaldamise eest 
vastutav(ad) asutus(ed) peab (peavad) 
olema organisatoorselt sõltumatu(d) 
asutustest või asutuste allüksustest, kes 
vastutavad maksete tegemise ja kontrolli 
läbiviimise eest enne makse sooritamist.

191. Lõikes 1 osutatud eriasutus võtab 
kõik vajalikud meetmed ning asjaomane 
liikmesriik annab talle käesolevas 
peatükis osutatud ülesannete täitmiseks 
kõik vajalikud volitused.

192. Liikmesriigid võtavad vastu vajalikud 
meetmed, et karistada füüsilisi või 
juriidilisi isikuid, kes ei täida käesolevast 
peatükist tulenevaid kohustusi.

Or. de

Selgitus

Asjaomastel meetmetel on veel ainult väike majanduslik tähtsus või neid juba hinnatakse 
tavapäraste haldus- ja kohapealsete kontrollidega piisavalt.
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Asjaomane kontroll vastab osaliselt seaduslikkuse ja korrektsuse kontrollile, mida 
rakendamismudeli kohaselt ei ole enam ette nähtud.

Muudatusettepanek 714
Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 80 välja jäetud

Eriasutused

189.

Igas liikmesriigis vastutab käesoleva 
peatüki kohaldamise seire eest eriasutus. 
Kõnealused asutused vastutatavad 
eelkõige järgneva eest:

(k) käesolevas peatükis sätestatud 
kontrolli tegemine kõnealusele 
eriasutusele otseselt alluvate ametnike 
poolt või

(l) muude asutuste ametnike tehtava 
kontrolli koordineerimine ja üldine seire.

Liikmesriigid võivad ka sätestada, et 
käesoleva peatükiga ettenähtud kontrollid 
jaotatakse eriasutuste ja muude riiklike 
asutuste vahel tingimusel, et eriasutus 
vastutab kontrolli koordineerimise eest.

190. Käesoleva peatüki kohaldamise eest 
vastutav(ad) asutus(ed) peab (peavad) 
olema organisatoorselt sõltumatu(d) 
asutustest või asutuste allüksustest, kes 
vastutavad maksete tegemise ja kontrolli 
läbiviimise eest enne makse sooritamist.

191. Lõikes 1 osutatud eriasutus võtab 
kõik vajalikud meetmed ning asjaomane 
liikmesriik annab talle käesolevas 
peatükis osutatud ülesannete täitmiseks 
kõik vajalikud volitused.

192. Liikmesriigid võtavad vastu vajalikud 
meetmed, et karistada füüsilisi või 
juriidilisi isikuid, kes ei täida käesolevast 
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peatükist tulenevaid kohustusi.

Or. de

Muudatusettepanek 715
Elsi Katainen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 80 välja jäetud

Eriasutused

189.

Igas liikmesriigis vastutab käesoleva 
peatüki kohaldamise seire eest eriasutus. 
Kõnealused asutused vastutatavad 
eelkõige järgneva eest:

(k) käesolevas peatükis sätestatud 
kontrolli tegemine kõnealusele 
eriasutusele otseselt alluvate ametnike 
poolt või

(l) muude asutuste ametnike tehtava 
kontrolli koordineerimine ja üldine seire.

Liikmesriigid võivad ka sätestada, et 
käesoleva peatükiga ettenähtud kontrollid 
jaotatakse eriasutuste ja muude riiklike 
asutuste vahel tingimusel, et eriasutus 
vastutab kontrolli koordineerimise eest.

190. Käesoleva peatüki kohaldamise eest 
vastutav(ad) asutus(ed) peab (peavad) 
olema organisatoorselt sõltumatu(d) 
asutustest või asutuste allüksustest, kes 
vastutavad maksete tegemise ja kontrolli 
läbiviimise eest enne makse sooritamist.

191. Lõikes 1 osutatud eriasutus võtab 
kõik vajalikud meetmed ning asjaomane 
liikmesriik annab talle käesolevas 
peatükis osutatud ülesannete täitmiseks 
kõik vajalikud volitused.

192. Liikmesriigid võtavad vastu vajalikud 
meetmed, et karistada füüsilisi või 
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juriidilisi isikuid, kes ei täida käesolevast 
peatükist tulenevaid kohustusi.

Or. en

Selgitus

The referred scrutiny of transactions and heavy control system (art 74 to 83) is from the 
1980's when export subsidies and wide set of market measures were in use. These 
transactions were those days large in number and financially significant. Today, the number 
is really low and financial significance is trivial. Because of the small numbers of such 
transactions, the need for this heavy control system is questionable, both now and in the 
future. The legislation at this point is outdated and it generates excessive administrative 
burden without any significant output. Therefore, articles 74 to 83 should be deleted.

Muudatusettepanek 716
Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 81

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 81 välja jäetud

Aruanded

193.

Liikmesriigid saadavad enne 
kontrolliperioodile järgnevat 1. jaanuari 
komisjonile üksikasjaliku aruande 
käesoleva peatüki kohaldamise kohta.

Esimeses lõigus osutatud aruanne 
sisaldab ka ülevaadet artikli 78 lõikes 3 
osutatud konkreetsetest 
kontrollitaotlustest ja kõnealuste taotluste 
kontrolli tulemusi.

194. Liikmesriigid ja komisjon vahetavad 
korrapäraselt arvamusi käesoleva peatüki 
kohaldamise kohta.

Or. de

Muudatusettepanek 717
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Peter Jahr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 81

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 81 välja jäetud

Aruanded

193.

Liikmesriigid saadavad enne 
kontrolliperioodile järgnevat 1. jaanuari 
komisjonile üksikasjaliku aruande 
käesoleva peatüki kohaldamise kohta.

Esimeses lõigus osutatud aruanne 
sisaldab ka ülevaadet artikli 78 lõikes 3 
osutatud konkreetsetest 
kontrollitaotlustest ja kõnealuste taotluste 
kontrolli tulemusi.

194. Liikmesriigid ja komisjon vahetavad 
korrapäraselt arvamusi käesoleva peatüki 
kohaldamise kohta.

Or. de

Selgitus

Asjaomastel meetmetel on veel ainult väike majanduslik tähtsus või neid juba hinnatakse 
tavapäraste haldus- ja kohapealsete kontrollidega piisavalt.

Asjaomane kontroll vastab osaliselt seaduslikkuse ja korrektsuse kontrollile, mida 
rakendamismudeli kohaselt ei ole enam ette nähtud.

Muudatusettepanek 718
Elsi Katainen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 81

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 81 välja jäetud

Aruanded
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193.

Liikmesriigid saadavad enne 
kontrolliperioodile järgnevat 1. jaanuari 
komisjonile üksikasjaliku aruande 
käesoleva peatüki kohaldamise kohta.

Esimeses lõigus osutatud aruanne 
sisaldab ka ülevaadet artikli 78 lõikes 3 
osutatud konkreetsetest 
kontrollitaotlustest ja kõnealuste taotluste 
kontrolli tulemusi.

194. Liikmesriigid ja komisjon vahetavad 
korrapäraselt arvamusi käesoleva peatüki 
kohaldamise kohta.

Or. en

Selgitus

The referred scrutiny of transactions and heavy control system (art 74 to 83) is from the 
1980's when export subsidies and wide set of market measures were in use. These 
transactions were those days large in number and financially significant. Today, the number 
is really low and financial significance is trivial. Because of the small numbers of such 
transactions, the need for this heavy control system is questionable, both now and in the 
future. The legislation at this point is outdated and it generates excessive administrative 
burden without any significant output. Therefore, articles 74 to 83 should be deleted.

Muudatusettepanek 719
Peter Jahr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 82 välja jäetud

Juurdepääs teabele ja komisjonipoolne 
kontroll

195. Asjakohase siseriikliku õiguse 
kohaselt on komisjoni ametnikel 
juurdepääs kõigile käesoleva peatüki 
alusel korraldatud kontrolliks 
ettevalmistatud või sellest tulenevatele 
dokumentidele ja kogutud andmetele, 
sealhulgas andmetöötlussüsteemides 
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salvestatud andmetele. Kõnealused 
andmed esitatakse taotluse korral 
asjakohasel andmekandjal.

196. Artiklis 75 osutatud kontrolle teevad 
liikmesriikide ametnikud. Komisjoni 
ametnikud võivad kõnealustes 
kontrollides osaleda. Komisjoni 
ametnikud ei või ise kasutada liikmesriigi 
ametnikele antud kontrollimisvolitusi. 
Komisjoni ametnikel on siiski juurdepääs 
samadele ruumidele ja samadele 
dokumentidele kui liikmesriigi ametnikel.

197.

Artikli 78 kohaselt toimuvate kontrollide 
puhul võivad taotluse esitanud 
liikmesriigi ametnikud osaleda taotluse 
saanud liikmesriigi nõusolekul taotluse 
saanud liikmesriigis toimuvas kontrollis 
ning neil on juurdepääs samadele 
ruumidele ja samadele dokumentidele kui 
taotluse saanud liikmesriigi ametnikel.

Taotluse esitanud liikmesriigi ametnikud, 
kes osalevad taotluse saanud liikmesriigis 
toimuvates kontrollides, peavad igal ajal 
suutma tõendada, et nad täidavad oma 
ametiülesandeid. Kontrolle viivad alati 
läbi taotluse saanud liikmesriigi 
ametnikud.

198. Kui kriminaalmenetlust käsitlevate 
siseriiklike sätete alusel peavad teatavaid 
toiminguid tegema siseriikliku õiguse 
alusel selleks spetsiaalselt määratud 
ametnikud, ei osale komisjoni ametnikud 
ega lõikes 3 osutatud liikmesriikide 
ametnikud kõnealustes toimingutes, ilma 
et see piiraks määruste (EL, Euratom) nr 
883/2013, (Euratom, EÜ) nr 2988/95 
(Euratom, EÜ) nr 2185/96 ja (EL) 
2017/1939 kohaldamist. Mitte mingil 
juhul ei võta nad osa kodude 
läbiotsimisest ega asjaomase liikmesriigi 
kriminaalõiguse raames toimuvatest 
ülekuulamistest. Neil on siiski juurdepääs 
sellisel viisil saadud teabele.

Or. de
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Selgitus

Asjaomastel meetmetel on veel ainult väike majanduslik tähtsus või neid juba hinnatakse 
tavapäraste haldus- ja kohapealsete kontrollidega piisavalt.

Asjaomane kontroll vastab osaliselt seaduslikkuse ja korrektsuse kontrollile, mida 
rakendamismudeli kohaselt ei ole enam ette nähtud.

Muudatusettepanek 720
Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 82 välja jäetud

Juurdepääs teabele ja komisjonipoolne 
kontroll

195. Asjakohase siseriikliku õiguse 
kohaselt on komisjoni ametnikel 
juurdepääs kõigile käesoleva peatüki 
alusel korraldatud kontrolliks 
ettevalmistatud või sellest tulenevatele 
dokumentidele ja kogutud andmetele, 
sealhulgas andmetöötlussüsteemides 
salvestatud andmetele. Kõnealused 
andmed esitatakse taotluse korral 
asjakohasel andmekandjal.

196. Artiklis 75 osutatud kontrolle teevad 
liikmesriikide ametnikud. Komisjoni 
ametnikud võivad kõnealustes 
kontrollides osaleda. Komisjoni 
ametnikud ei või ise kasutada liikmesriigi 
ametnikele antud kontrollimisvolitusi. 
Komisjoni ametnikel on siiski juurdepääs 
samadele ruumidele ja samadele 
dokumentidele kui liikmesriigi ametnikel.

197.

Artikli 78 kohaselt toimuvate kontrollide 
puhul võivad taotluse esitanud 
liikmesriigi ametnikud osaleda taotluse 
saanud liikmesriigi nõusolekul taotluse 
saanud liikmesriigis toimuvas kontrollis 
ning neil on juurdepääs samadele 
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ruumidele ja samadele dokumentidele kui 
taotluse saanud liikmesriigi ametnikel.

Taotluse esitanud liikmesriigi ametnikud, 
kes osalevad taotluse saanud liikmesriigis 
toimuvates kontrollides, peavad igal ajal 
suutma tõendada, et nad täidavad oma 
ametiülesandeid. Kontrolle viivad alati
läbi taotluse saanud liikmesriigi 
ametnikud.

198. Kui kriminaalmenetlust käsitlevate 
siseriiklike sätete alusel peavad teatavaid 
toiminguid tegema siseriikliku õiguse 
alusel selleks spetsiaalselt määratud 
ametnikud, ei osale komisjoni ametnikud 
ega lõikes 3 osutatud liikmesriikide 
ametnikud kõnealustes toimingutes, ilma 
et see piiraks määruste (EL, Euratom) nr 
883/2013, (Euratom, EÜ) nr 2988/95 
(Euratom, EÜ) nr 2185/96 ja (EL) 
2017/1939 kohaldamist. Mitte mingil 
juhul ei võta nad osa kodude 
läbiotsimisest ega asjaomase liikmesriigi 
kriminaalõiguse raames toimuvatest 
ülekuulamistest. Neil on siiski juurdepääs 
sellisel viisil saadud teabele.

Or. de

Muudatusettepanek 721
Elsi Katainen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 82 välja jäetud

Juurdepääs teabele ja komisjonipoolne 
kontroll

195. Asjakohase siseriikliku õiguse 
kohaselt on komisjoni ametnikel 
juurdepääs kõigile käesoleva peatüki 
alusel korraldatud kontrolliks 
ettevalmistatud või sellest tulenevatele 
dokumentidele ja kogutud andmetele, 
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sealhulgas andmetöötlussüsteemides 
salvestatud andmetele. Kõnealused 
andmed esitatakse taotluse korral 
asjakohasel andmekandjal.

196. Artiklis 75 osutatud kontrolle teevad 
liikmesriikide ametnikud. Komisjoni 
ametnikud võivad kõnealustes 
kontrollides osaleda. Komisjoni 
ametnikud ei või ise kasutada liikmesriigi 
ametnikele antud kontrollimisvolitusi. 
Komisjoni ametnikel on siiski juurdepääs 
samadele ruumidele ja samadele 
dokumentidele kui liikmesriigi ametnikel.

197.

Artikli 78 kohaselt toimuvate kontrollide 
puhul võivad taotluse esitanud 
liikmesriigi ametnikud osaleda taotluse 
saanud liikmesriigi nõusolekul taotluse 
saanud liikmesriigis toimuvas kontrollis 
ning neil on juurdepääs samadele 
ruumidele ja samadele dokumentidele kui 
taotluse saanud liikmesriigi ametnikel.

Taotluse esitanud liikmesriigi ametnikud, 
kes osalevad taotluse saanud liikmesriigis 
toimuvates kontrollides, peavad igal ajal 
suutma tõendada, et nad täidavad oma 
ametiülesandeid. Kontrolle viivad alati 
läbi taotluse saanud liikmesriigi 
ametnikud.

198. Kui kriminaalmenetlust käsitlevate 
siseriiklike sätete alusel peavad teatavaid 
toiminguid tegema siseriikliku õiguse 
alusel selleks spetsiaalselt määratud 
ametnikud, ei osale komisjoni ametnikud 
ega lõikes 3 osutatud liikmesriikide 
ametnikud kõnealustes toimingutes, ilma 
et see piiraks määruste (EL, Euratom) nr 
883/2013, (Euratom, EÜ) nr 2988/95 
(Euratom, EÜ) nr 2185/96 ja (EL) 
2017/1939 kohaldamist. Mitte mingil 
juhul ei võta nad osa kodude 
läbiotsimisest ega asjaomase liikmesriigi 
kriminaalõiguse raames toimuvatest 
ülekuulamistest. Neil on siiski juurdepääs 
sellisel viisil saadud teabele.
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Or. en

Selgitus

The referred scrutiny of transactions and heavy control system (art 74 to 83) is from the 
1980's when export subsidies and wide set of market measures were in use. These 
transactions were those days large in number and financially significant. Today, the number 
is really low and financial significance is trivial. Because of the small numbers of such 
transactions, the need for this heavy control system is questionable, both now and in the 
future. The legislation at this point is outdated and it generates excessive administrative 
burden without any significant output. Therefore, articles 74 to 83 should be deleted.

Muudatusettepanek 722
Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 83 välja jäetud

Rakendamisvolitused

Komisjon võtab vastu rakendusaktid, 
millega kehtestatakse eeskirjad käesoleva 
peatüki ühetaoliseks kohaldamiseks, 
eelkõige seoses järgmisega:

(ww) artiklis 75 osutatud kontrolli 
teostamine seoses ettevõtjate valiku, 
kontrollimäära ja -ajakavaga;

(xx) äridokumentide säilitamine ning 
säilitatavate dokumentide või 
registreeritavate andmete liigid;

(yy) artikli 78 lõikes 1 osutatud 
ühismeetmete elluviimine ja 
koordineerimine;

(zz) üksikasjad ja nõuded, milles 
käsitletakse käesoleva peatükiga 
ettenähtud taotluste sisu, vormi ja 
esitusviisi, teadete sisu, vormi ja esitusviisi 
ning teabe esitamist ja vahetamist;

(aaa) käesoleva määrusega nõutud teabe 
avaldamise tingimused ja viisid ning 
erieeskirjad ja tingimused, mille kohaselt 
komisjon kõnealust teavet levitab või teeb 
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selle kättesaadavaks liikmesriikide 
pädevatele asutustele;

(bbb) artiklis 80 osutatud eriasutuse
ülesanded;

(ccc) artiklis 81 osutatud aruannete sisu 
ja muud käesoleva peatüki alusel 
vajalikud teated.

Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 101 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. de

Muudatusettepanek 723
Peter Jahr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 83 välja jäetud

Rakendamisvolitused

Komisjon võtab vastu rakendusaktid, 
millega kehtestatakse eeskirjad käesoleva 
peatüki ühetaoliseks kohaldamiseks, 
eelkõige seoses järgmisega:

(ww) artiklis 75 osutatud kontrolli 
teostamine seoses ettevõtjate valiku, 
kontrollimäära ja -ajakavaga;

(xx) äridokumentide säilitamine ning 
säilitatavate dokumentide või 
registreeritavate andmete liigid;

(yy) artikli 78 lõikes 1 osutatud 
ühismeetmete elluviimine ja 
koordineerimine;

(zz) üksikasjad ja nõuded, milles 
käsitletakse käesoleva peatükiga 
ettenähtud taotluste sisu, vormi ja 
esitusviisi, teadete sisu, vormi ja esitusviisi 
ning teabe esitamist ja vahetamist;

(aaa) käesoleva määrusega nõutud teabe 
avaldamise tingimused ja viisid ning 
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erieeskirjad ja tingimused, mille kohaselt 
komisjon kõnealust teavet levitab või teeb 
selle kättesaadavaks liikmesriikide 
pädevatele asutustele;

(bbb) artiklis 80 osutatud eriasutuse 
ülesanded;

(ccc) artiklis 81 osutatud aruannete sisu 
ja muud käesoleva peatüki alusel 
vajalikud teated.

Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 101 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. de

Selgitus

Asjaomastel meetmetel on veel ainult väike majanduslik tähtsus või neid juba hinnatakse 
tavapäraste haldus- ja kohapealsete kontrollidega piisavalt.

Asjaomane kontroll vastab osaliselt seaduslikkuse ja korrektsuse kontrollile, mida 
rakendamismudeli kohaselt ei ole enam ette nähtud.

Muudatusettepanek 724
Elsi Katainen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab vastu rakendusaktid, 
millega kehtestatakse eeskirjad käesoleva 
peatüki ühetaoliseks kohaldamiseks, 
eelkõige seoses järgmisega:

välja jäetud

(ww) artiklis 75 osutatud kontrolli 
teostamine seoses ettevõtjate valiku, 
kontrollimäära ja -ajakavaga;

(xx) äridokumentide säilitamine ning 
säilitatavate dokumentide või 
registreeritavate andmete liigid;

(yy) artikli 78 lõikes 1 osutatud 
ühismeetmete elluviimine ja 
koordineerimine;
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(zz) üksikasjad ja nõuded, milles 
käsitletakse käesoleva peatükiga 
ettenähtud taotluste sisu, vormi ja 
esitusviisi, teadete sisu, vormi ja esitusviisi 
ning teabe esitamist ja vahetamist;

(aaa) käesoleva määrusega nõutud teabe 
avaldamise tingimused ja viisid ning 
erieeskirjad ja tingimused, mille kohaselt 
komisjon kõnealust teavet levitab või teeb 
selle kättesaadavaks liikmesriikide
pädevatele asutustele;

(bbb) artiklis 80 osutatud eriasutuse 
ülesanded;

(ccc) artiklis 81 osutatud aruannete sisu 
ja muud käesoleva peatüki alusel 
vajalikud teated.

Or. en

Selgitus

The referred scrutiny of transactions and heavy control system (art 74 to 83) is from the 
1980's when export subsidies and wide set of market measures were in use. These 
transactions were those days large in number and financially significant. Today, the number 
is really low and financial significance is trivial. Because of the small numbers of such 
transactions, the need for this heavy control system is questionable, both now and in the 
future. The legislation at this point is outdated and it generates excessive administrative 
burden without any significant output. Therefore, articles 74 to 83 should be deleted.

Muudatusettepanek 725
Michel Dantin, Daniel Buda

Ettepanek võtta vastu määrus
IV jaotis – IV peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tingimuslikkusega seotud kontrollisüsteem 
ja karistused

Kestliku arengu tagamiseks mõeldud 
tingimuslikkusega seotud kontrollisüsteem 
ja karistused

Or. fr
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Selgitus

See muudatusettepanek on üksnes redaktsioonilist laadi ja selle eesmärk on nimetada 
tingimuslikkus ümber tingimuslikkuseks kestliku arengu tagamiseks, võttes arvesse ÜPP 
keskkonnahoidlike meetmete (endine rohestamine) kaasamist tingimuslikkusega seotud 
kohustuslikesse elementidesse.

Muudatusettepanek 726
Annie Schreijer-Pierik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 84

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 84 välja jäetud

Tingimuslikkusega seotud 
kontrollisüsteem

199.

Liikmesriigid loovad kontrollisüsteemi, 
millega tagatakse, et määruse (EL) .../... 
[ÜPP strateegiakava määrus] artiklis 11 
ning vastavalt määruse (EL) nr 228/2013 
IV peatükis ja määruse (EL) nr 229/2013 
IV peatükis osutatud toetuse saajad 
täidavad määruse (EL) .../... [ÜPP 
strateegiakava määrus] III jaotise 1. 
peatüki 2. jaos osutatud kohustusi.

Liikmesriigid võivad kasutada 
olemasolevaid kontrolli- ja 
haldussüsteeme, et tagada 
tingimuslikkusega seotud eeskirjade 
täitmine.

Kõnealused süsteemid peavad olema 
kooskõlas käesoleva lõike esimeses lõigus 
osutatud kontrollisüsteemiga.

Liikmesriigid vaatavad esimeses lõigus 
osutatud kontrollisüsteemi igal aastal läbi, 
võttes arvesse saavutatud tulemusi.

200. Käesolevas peatükis kasutatakse 
järgmisi mõisteid:

(a) „nõue“ – iga üksik kohustuslik 
majandamisnõue, mis tuleneb antud 
õigusakti raames määruse (EL) .../... 
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[ÜPP strateegiakava määrus] artiklis 11 
osutatud liidu õigusaktidest ja erineb 
sisuliselt sama õigusakti muudest 
nõuetest.

(b) „õigusakt“ – määruse (EL) .../... [ÜPP 
strateegiakava määrus] artiklis 11
loetletud direktiivid ja määrused.

3. Lõikes 1 osutatud kontrollisüsteemide 
puhul teevad liikmesriigid järgmist:

(c) lisavad kohapealsed kontrollid, et 
kontrollida määruse (EL) .../... [ÜPP 
strateegiakava määrus] III jaotise I 
peatüki 2. jaos sätestatud kohustuste 
täitmist toetusesaajate poolt;

(d) võivad nõuetest, standarditest, 
õigusaktidest või tingimuslikkusega 
seotud valdkondadest olenevalt otsustada 
teha kontrolle, mis on juba ette nähtud 
asjaomase nõude, standardi, õigusakti või 
tingimuslikkusega seotud valdkonna 
puhul kohaldatavate 
kontrollisüsteemidega, tingimusel et 
selliste kontrollide mõjusus on vähemalt 
punktis a osutatud kohapealsete 
kontrollidega samaväärne;

(e) võivad vajaduse korral kasutada 
kaugseiret või pindala seiresüsteemi 
kohapealsete kontrollide tegemiseks, nagu 
on osutatud punktis a;

(f) kehtestavad kontrollivalimi punktis a 
osutatud kontrollide jaoks, mis tehakse 
igal aastal riskianalüüsi põhjal ning mis 
peab sisaldama juhuvalikut ja hõlmama 
vähemalt 1 % toetusesaajatest, kes saavad 
määruse (EL) .../... [ÜPP strateegiakava 
määrus] III jaotise 1. peatüki 2. jaoga 
ettenähtud toetust.

Or. en

Muudatusettepanek 727
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 84 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tingimuslikkusega seotud kontrollisüsteem Kestliku arengu tagamiseks mõeldud
tingimuslikkusega seotud kontrollisüsteem

Or. fr

Selgitus

See muudatusettepanek on üksnes redaktsioonilist laadi ja selle eesmärk on nimetada 
tingimuslikkus ümber tingimuslikkuseks kestliku arengu tagamiseks, võttes arvesse ÜPP 
keskkonnahoidlike meetmete (endine rohestamine) kaasamist tingimuslikkusega seotud 
kohustuslikesse elementidesse.

Muudatusettepanek 728
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 84 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid loovad kontrollisüsteemi, 
millega tagatakse, et määruse (EL) .../... 
[ÜPP strateegiakava määrus] artiklis 11 
ning vastavalt määruse (EL) nr 228/2013 
IV peatükis ja määruse (EL) nr 229/2013 
IV peatükis osutatud toetuse saajad
täidavad määruse (EL) .../... [ÜPP 
strateegiakava määrus] III jaotise 1. 
peatüki 2. jaos osutatud kohustusi.

Liikmesriigid kasutavad IV jaotise II 
peatüki kohast kontrollisüsteemi, eelkõige 
artikli 64 lõikes 1 nimetatud elemente, 
millega tagatakse, et:
(a) toetusesaajad, kes saavad otsetoetusi
määruse (EL) .../... [ÜPP strateegiakava 
määrus] III jaotise II peatüki kohaselt;
(b) toetusesaajad, kes saavad iga-
aastaseid toetusi, mis on sätestatud 
määruse (EL) .../... [ÜPP strateegiakava 
määrus] artiklites 65, 66 ja 67;
(c) toetusesaajad, kes saavad toetusi 
vastavalt määruse (EL) nr 228/2013 IV
peatükile ja määruse (EL) nr 229/2013 IV 
peatükile,
täidavad määruse (EL) .../... [ÜPP 
strateegiakava määrus] III jaotise 1. 
peatüki 2. jaos osutatud kohustusi.

Or. fr
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Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on selgitada selle lõigu sõnastust.

Muudatusettepanek 729
Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 84 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid loovad kontrollisüsteemi, 
millega tagatakse, et määruse (EL) .../... 
[ÜPP strateegiakava määrus] artiklis 11 
ning vastavalt määruse (EL) nr 228/2013 
IV peatükis ja määruse (EL) nr 229/2013 
IV peatükis osutatud toetuse saajad 
täidavad määruse (EL) .../... [ÜPP 
strateegiakava määrus] III jaotise 1. 
peatüki 2. jaos osutatud kohustusi.

Liikmesriigid loovad kontrollisüsteemi, 
millega tagatakse, et kõik määruse (EL) 
.../... [ÜPP strateegiakava määrus] artiklis 
11 ning vastavalt määruse (EL) nr 
228/2013 IV peatükis ja määruse (EL) nr 
229/2013 IV peatükis osutatud toetuse 
saajad täidavad määruse (EL) .../... [ÜPP 
strateegiakava määrus] III jaotise 1. 
peatüki 2. jaos osutatud kohustusi. Sellel 
sättel ei tohiks olla erandeid, kuigi 
liikmesriigid võivad jätkuvalt kohaldada 
kõigi ÜPP toetusesaajate suhtes 
kaalutegureid kontrollivalimi 
kohandamiseks, keskendudes 
põllumajandusettevõtetele ja tagades ELi 
rahaliste vahendite usaldusväärse 
kulutamise, vältides seejuures väiksema 
riskiga põllumajandusettevõtete tarbetut 
kontrollimist.

Or. en

Selgitus

Näiteks on väiksemate põllumajandusettevõtete suuruse tõttu neil väiksem riskikaal, suuremal 
loomkoormusel on heaolu ja rahvatervise küsimustes suurem riskikaal, mahepõllumajandusel 
on aga keskkonna- või kliimaküsimustes väiksem riskikaal. Selline riskipõhine lähenemisviis 
piiratud arvu kontrollide suunamiseks kõige vajalikumatesse kohtadesse põhineb kehtivatel 
õigusaktidel ja suunistel ning on seega olnud makseasutustes levinud tava juba mitu 
aastakümmet. Erandite vältimisega suudame tagada kõigile võrdsed ja õiglased võimalused.

Muudatusettepanek 730
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Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 84 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Olenemata esimeses lõigus sätestatust 
võivad liikmesriigid otsustada mitte 
kasutada toetusesaajate kontrollisüsteemi 
väikeste põllumajandustootjate suhtes, 
nagu on ette nähtud ÜPP 
strateegiakavasid käsitleva määruse (EL) 
nr ... artiklis 25.

Or. es

Selgitus

See muudatus on kooskõlas ÜPP strateegiakavasid käsitleva raporti projektiga.

Muudatusettepanek 731
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 84 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad kasutada 
olemasolevaid kontrolli- ja 
haldussüsteeme, et tagada 
tingimuslikkusega seotud eeskirjade 
täitmine.

Liikmesriigid võivad sellegipoolest
kasutada olemasolevaid kontrolli- ja 
haldussüsteeme, et tagada kestliku arengu 
tagamiseks mõeldud tingimuslikkusega 
seotud eeskirjade täitmine, tingimusel et 
need süsteemid on kooskõlas käesoleva 
lõike esimeses lõigus sätestatud 
kontrollisüsteemiga.

Or. fr

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga sõnastatakse käesolev lõik ümber, eesmärgiga lõike 1 kaks lõiku 
liita.
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Muudatusettepanek 732
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 84 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealused süsteemid peavad olema 
kooskõlas käesoleva lõike esimeses lõigus 
osutatud kontrollisüsteemiga.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

See kustutamisettepanek on seotud eelmise muudatusettepanekuga teise lõigu kohta, millega 
liidetakse kaks lõiku.

Muudatusettepanek 733
Norbert Lins

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 84 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealused süsteemid peavad olema 
kooskõlas käesoleva lõike esimeses lõigus 
osutatud kontrollisüsteemiga.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Vaatamata subsidiaarsusele reguleeritakse tingimuslikkust üksikasjalikult. Jääb 
arusaamatuks, miks võimaldatakse liikmesriikidele tegevussuunas paindlikkus seoses haldus-, 
kontrolli- ja karistussüsteemiga, tingimuslikkuse valdkonnas esitatakse seevastu 
üksikasjalikud nõuded. Lisaks on ette nähtud kontrollisüsteemide iga-aastane läbivaatus, mis 
on tingimuslikkuse jaoks uus.

Muudatusettepanek 734
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Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 84 – lõige 1 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid vaatavad esimeses lõigus 
osutatud kontrollisüsteemi igal aastal läbi, 
võttes arvesse saavutatud tulemusi.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 735
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 84 – lõige 1 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid vaatavad esimeses lõigus 
osutatud kontrollisüsteemi igal aastal läbi, 
võttes arvesse saavutatud tulemusi.

Liikmesriigid vaatavad esimeses lõigus 
osutatud kontrollisüsteemi iga kolme aasta 
järel või vajaduse korral lühemate 
ajavahemike järel läbi, võttes arvesse 
saavutatud tulemusi.

Or. en

Selgitus

Ma ei pea iga-aastast läbivaatamist praktikas teostatavaks. Riiklikud ja piirkondlikud 
haldusasutused ei suuda sellise tohutu töökoormusega igal aastal toime tulla. Iga kolme aasta 
järel toimuv läbivaatamine oleks teostatavam.

Muudatusettepanek 736
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 84 – lõige 1 – lõik 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad arvata 
põllumajandustootjad, kes osalevad 
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väikepõllumajandustootjate lihtsustatud 
toetuskavas, mis on sätestatud määruse 
(EL) .../... [ÜPP strateegiakava määrus] 
artiklis 25, välja lõikes 1 sätestatud 
tingimuslikkusega seotud kontrollidest.

Or. fr

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on taastada erand, mis kehtis määruse (EL) nr 1306/2013 
raames.

Muudatusettepanek 737
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Momchil Nekov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 84 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) „mittevastavuse korduvus“ –
mittevastavus samale nõudele või 
standardile, mis tuvastatakse kolme 
kalendriaasta pikkuse järjestikuse 
ajavahemiku kestel rohkem kui üks kord, 
tingimusel, et toetusesaajat on teavitatud 
eelmisest mittevastavusest ja tal on 
asjakohasel juhul olnud võimalus võtta 
vajalikud meetmed selle eelmise 
mittevastavuse kaotamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 738
Michel Dantin, Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 84 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 1 osutatud 
kontrollisüsteemide puhul teevad 

3. Selleks, et täita lõikes 1 osutatud 
kontrollikohustusi, teevad liikmesriigid 
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liikmesriigid järgmist: järgmist:

Or. fr

Selgitus

See muudatusettepanek on redaktsioonilist laadi, et täpsustada, et liikmesriigid peavad täitma 
oma kontrollikohustusi

Muudatusettepanek 739
Norbert Lins

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 84 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) võivad nõuetest, standarditest, 
õigusaktidest või tingimuslikkusega seotud 
valdkondadest olenevalt otsustada teha 
kontrolle, mis on juba ette nähtud 
asjaomase nõude, standardi, õigusakti või 
tingimuslikkusega seotud valdkonna 
puhul kohaldatavate 
kontrollisüsteemidega, tingimusel et 
selliste kontrollide mõjusus on vähemalt 
punktis a osutatud kohapealsete 
kontrollidega samaväärne;

(b) võivad nõuetest, standarditest, 
õigusaktidest või tingimuslikkusega seotud 
valdkondadest olenevalt otsustada teha 
juba neis valdkondades tehtud 
valdkondade õigusaktide vastavaid
kontrolle, tingimusel et selliste kontrollide 
mõjusus on vähemalt punktis a osutatud 
kohapealsete kontrollidega samaväärne. 
Sellisel juhul ei ole lisakontrollid 
asjaomaste valdkondade õigusaktide 
kontrollide kõrval vajalikud;

Or. de

Selgitus

Vaatamata subsidiaarsusele reguleeritakse tingimuslikkust üksikasjalikult. Jääb 
arusaamatuks, miks võimaldatakse liikmesriikidele tegevussuunas paindlikkus seoses haldus-, 
kontrolli- ja karistussüsteemiga, tingimuslikkuse valdkonnas esitatakse seevastu 
üksikasjalikud nõuded. Lisaks on ette nähtud kontrollisüsteemide iga-aastane läbivaatus, mis 
on tingimuslikkuse jaoks uus.

Muudatusettepanek 740
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 84 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) võivad vajaduse korral kasutada 
kaugseiret või pindala seiresüsteemi 
kohapealsete kontrollide tegemiseks, nagu 
on osutatud punktis a;

(c) võivad vajaduse ja võimaluse
korral kasutada kaugseiret või pindala 
seiresüsteemi kohapealsete kontrollide 
tegemiseks, nagu on osutatud punktis a;

Or. en

Muudatusettepanek 741
Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Fredrick Federley

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 84 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) kehtestavad kontrollivalimi punktis 
a osutatud kontrollide jaoks, mis tehakse 
igal aastal riskianalüüsi põhjal ning mis 
peab sisaldama juhuvalikut ja hõlmama 
vähemalt 1 % toetusesaajatest, kes saavad 
määruse (EL) .../... [ÜPP strateegiakava 
määrus] III jaotise 1. peatüki 2. jaoga 
ettenähtud toetust.

(d) kehtestavad kontrollivalimi punktis 
a osutatud kontrollide jaoks, mis tehakse 
igal aastal riskianalüüsi põhjal ning mis 
peab sisaldama juhuvalikut ja hõlmama 
vähemalt 1 % toetusesaajatest, kes saavad 
määruse (EL) .../... [ÜPP strateegiakava 
määrus] III jaotise 1. peatüki 2. jaoga 
ettenähtud toetust. Erandina eelmisest 
punktist võivad liikmesriigid otsustada 
vähendada minimaalset 0,5 % 
kontrollimäära iga õigusakti või standardi 
või õigusaktide või standardite rühma 
tasandil, kui kohapeal juhuvaliku 
kontrollimisel tuvastatud mittevastavuse 
määr ei ületa kahel eelneval taotlusaastal 
2 %.

Or. en

Selgitus

Tingimuslikkuse süsteemis peaks olema võimalik vähendada minimaalset 1 % suurust 
kontrollimäära, kui varasematel aastatel on leitud vähe mittevastavusi.

Muudatusettepanek 742
Albert Deß
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 84 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) kehtestavad kontrollivalimi 
punktis a osutatud kontrollide jaoks, mis 
tehakse igal aastal riskianalüüsi põhjal 
ning mis peab sisaldama juhuvalikut ja 
hõlmama vähemalt 1 % toetusesaajatest, 
kes saavad määruse (EL) .../... [ÜPP 
strateegiakava määrus] III jaotise 1. 
peatüki 2. jaoga ettenähtud toetust.

(d) hoolitsevad selle eest, et 
kontrollivalimis on hõlmatud vähemalt 
1% toetusesaajatest, kes saavad määruse 
(EL) .../... [ÜPP strateegiakava määrus] III 
jaotise 1. peatüki 2. jaoga ettenähtud 
toetust.

Or. de

Muudatusettepanek 743
Beata Gosiewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 84 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) kehtestavad kontrollivalimi punktis 
a osutatud kontrollide jaoks, mis tehakse 
igal aastal riskianalüüsi põhjal ning mis 
peab sisaldama juhuvalikut ja hõlmama 
vähemalt 1 % toetusesaajatest, kes saavad 
määruse (EL) .../... [ÜPP strateegiakava 
määrus] III jaotise 1. peatüki 2. jaoga 
ettenähtud toetust.

(d) kehtestavad kontrollivalimi punktis 
a osutatud kontrollide jaoks, mis tehakse 
igal aastal riskianalüüsi põhjal ning mis 
peab sisaldama juhuvalikut ja hõlmama 
vähemalt 1 % toetusesaajatest, kellele 
viidatakse artikli 85 lõikes 1.

Or. pl

Muudatusettepanek 744
Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 84 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) kehtestavad kontrollivalimi punktis 
a osutatud kontrollide jaoks, mis tehakse 

(d) kehtestavad kontrollivalimi punktis 
a osutatud kontrollide jaoks, mis tehakse 
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igal aastal riskianalüüsi põhjal ning mis 
peab sisaldama juhuvalikut ja hõlmama 
vähemalt 1 % toetusesaajatest, kes saavad 
määruse (EL) .../... [ÜPP strateegiakava 
määrus] III jaotise 1. peatüki 2. jaoga 
ettenähtud toetust.

igal aastal riskianalüüsi põhjal ning mis 
peab sisaldama juhuvalikut, millest võib 
kohaldamisel punkti b kohaselt loobuda,
ja hõlmama vähemalt 1 % toetusesaajatest, 
kes saavad määruse (EL) .../... [ÜPP 
strateegiakava määrus] III jaotise 1. 
peatüki 2. jaoga ettenähtud toetust.

Or. de

Muudatusettepanek 745
Norbert Lins

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 84 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) kehtestavad kontrollivalimi punktis 
a osutatud kontrollide jaoks, mis tehakse 
igal aastal riskianalüüsi põhjal ning mis 
peab sisaldama juhuvalikut ja hõlmama
vähemalt 1 % toetusesaajatest, kes saavad 
määruse (EL) .../... [ÜPP strateegiakava 
määrus] III jaotise 1. peatüki 2. jaoga 
ettenähtud toetust.

(d) kehtestavad kontrollivalimi punktis 
a osutatud kontrollide jaoks, mis tehakse 
igal aastal, ja hoolitsevad selle eest, et 
kontrollivalimis on hõlmatud vähemalt 1 
% toetusesaajatest, kes saavad määruse 
(EL) .../... [ÜPP strateegiakava määrus] III 
jaotise 1. peatüki 2. jaoga ettenähtud 
toetust.

Or. de

Selgitus

Vaatamata subsidiaarsusele reguleeritakse tingimuslikkust üksikasjalikult. Jääb 
arusaamatuks, miks võimaldatakse liikmesriikidele tegevussuunas paindlikkus seoses haldus-, 
kontrolli- ja karistuste süsteemiga, tingimuslikkuse valdkonnas esitatakse seevastu 
üksikasjalikud nõuded. Lisaks on ette nähtud kontrollisüsteemide iga-aastane läbivaatus, mis 
on tingimuslikkuse jaoks uus.

Muudatusettepanek 746
Matt Carthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 84 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(f) kehtestavad kontrollivalimi punktis 
a osutatud kontrollide jaoks, mis tehakse 
igal aastal riskianalüüsi põhjal ning mis 
peab sisaldama juhuvalikut ja hõlmama 
vähemalt 1 % toetusesaajatest, kes saavad 
määruse (EL) .../... [ÜPP strateegiakava 
määrus] III jaotise 1. peatüki 2. jaoga 
ettenähtud toetust.

(d) kehtestavad kontrollivalimi punktis 
a osutatud kontrollide jaoks, mis tehakse 
igal aastal riskianalüüsi põhjal ning mis 
peab hõlmama 1 % toetusesaajatest, kes 
saavad määruse (EL) .../... [ÜPP 
strateegiakava määrus] III jaotise 1. 
peatüki 2. jaoga ettenähtud toetust.

Or. en

Muudatusettepanek 747
Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 84 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) kehtestavad kontrollivalimi punktis 
a osutatud kontrollide jaoks, mis tehakse 
igal aastal riskianalüüsi põhjal ning mis 
peab sisaldama juhuvalikut ja hõlmama 
vähemalt 1 % toetusesaajatest, kes saavad 
määruse (EL) .../... [ÜPP strateegiakava 
määrus] III jaotise 1. peatüki 2. jaoga 
ettenähtud toetust.

(d) kehtestavad kontrollivalimi punktis 
a osutatud kontrollide jaoks, mis tehakse 
igal aastal riskianalüüsi põhjal ning mis 
peab sisaldama juhuvalikut ja hõlmama 
vähemalt 5 % toetusesaajatest, kes saavad 
määruse (EL) .../... [ÜPP strateegiakava 
määrus] III jaotise 1. peatüki 2. jaoga 
ettenähtud toetust.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanekus loobutakse 5 % toetuskõlblikkuse kontrollimäärast, kuigi see on 
toonud aastate jooksul kaasa veamäära vähenemise. Et ÜPP läheb üle tulemuspõhisele 
süsteemile, on nüüd veelgi tähtsam suutlikkus tagada, et ELi vahendeid kulutatakse 
nõuetekohaselt. Seepärast toome uuesti sisse 5 % kontrollimäära.

Muudatusettepanek 748
Anja Hazekamp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 84 – lõige 3 – punkt d
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) kehtestavad kontrollivalimi punktis 
a osutatud kontrollide jaoks, mis tehakse 
igal aastal riskianalüüsi põhjal ning mis 
peab sisaldama juhuvalikut ja hõlmama 
vähemalt 1 % toetusesaajatest, kes saavad 
määruse (EL) .../... [ÜPP strateegiakava 
määrus] III jaotise 1. peatüki 2. jaoga 
ettenähtud toetust.

(d) kehtestavad kontrollivalimi punktis 
a osutatud kontrollide jaoks, mis tehakse 
igal aastal riskianalüüsi põhjal ning mis 
peab sisaldama juhuvalikut ja hõlmama 
vähemalt 5 % toetusesaajatest, kes saavad 
määruse (EL) .../... [ÜPP strateegiakava 
määrus] III jaotise 1. peatüki 2. jaoga 
ettenähtud toetust.

Or. en

Selgitus

Hea kontrolli- ja hoiatussüsteemi toimimiseks on 5 % kontrollivalim väikseim võimalik valim. 
Vastasel juhul on võimalus, et kogu ÜPP perioodil toetusesaajat kontrollitakse, väga väike ja 
stiimul järgida eeskirju praktiliselt olematu.

Muudatusettepanek 749
Maria Heubuch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 84 – lõige 3 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) Kontrollivalim hõlmab vähemalt 
10 % toetusesaajatest, kelle puhul on 
liikmesriikide riskitegurite alusel 
tuvastatud loomade heaolu käsitlevatele 
õigusaktidele mittevastavuse risk.

Or. en

Selgitus

Riskitegurite hulka, mida liikmesriik võib arvesse võtta, kuuluvad muu hulgas järgmised:

– põllumajandustootja ajalugu;

– andmed tapamajadelt;

– andmed suremuse kohta;

– poegimiste vahelised ajavahemikud (kui tihti emasloom keskmiselt poegib).
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Muudatusettepanek 750
Michel Dantin, Norbert Erdős, Mairead McGuinness, Daniel Buda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 84 – lõige 3 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) võivad luua varajase hoiatamise 
süsteemi;

Or. fr

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on anda liikmesriikidele võimalus kehtestada oma 
tingimuslikkusega seotud kohustuste kontrollimise süsteemi raames varajase hoiatamise 
süsteem seoses käesoleva määruse artiklis 86 sätestatud võimalustega.

Muudatusettepanek 751
Michel Dantin, Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 84 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjon võtab rakendusaktide 
kaudu vastu eeskirjad kontrollide 
tegemise kohta, et veenduda, et määruse 
(EL) .../... [ÜPP strateegiakava määrus] 
III jaotise 1. peatüki 2. jaos sätestatud 
kohustused on täidetud, sealhulgas 
eeskirjad, mis võimaldavad riskianalüüsi 
käigus arvesse võtta järgmisi tegureid:

(a) põllumajandustootjate osalemine 
põllumajandusettevõtete nõustamise 
süsteemis, mis on sätestatud määruse 
(EL) nr .../... [ÜPP strateegiakava 
määrus] artiklis 13;

(b) põllumajandustootjate osalemine 
sertifitseerimissüsteemis, mis on 
sätestatud määruse (EL) nr .../... [ÜPP 
strateegiakava määrus] artikli 12 lõikes 3, 
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kui see hõlmab asjakohaseid nõudeid ja 
standardeid.

Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 101 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. fr

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on võimaldada komisjonil võtta vastu tingimuslikkusega 
seotud kohustuste kontrollide rakendamise eeskirju, võttes riskianalüüsis arvesse 
põllumajandustootjate osalemist põllumajandusettevõtete nõustamise süsteemis ja 
sertifitseerimissüsteemides.

Muudatusettepanek 752
Annie Schreijer-Pierik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 85

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 85 välja jäetud

Tingimuslikkusega seotud 
halduskaristuste süsteem

201.

Liikmesriigid loovad süsteemi, millega 
nähakse ette halduskaristuste 
kohaldamine toetusesaajate suhtes, kellele 
on osutatud määruse (EL) .../... [ÜPP 
strateegiakava määrus] artiklis 11 ja kes 
ei vasta asjaomasel kalendriaastal 
tingimuslikkusega seotud eeskirjadele, 
nagu on sätestatud määruse (EL) .../... 
[ÜPP strateegiakava määrus] III jaotise 
1. peatüki 2. jaos (edaspidi 
„karistussüsteem“).

Selle süsteemi kohaselt kohaldatakse 
esimeses lõigus osutatud halduskaristusi 
üksnes juhul, kui mittevastavus on 
toetusesaajale vahetult omistatava 
tegemise või tegematajätmise tagajärg; ja 
kui täidetud on üks või mõlemad 
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järgmistest tingimustest:

(g) mittevastavus on seotud toetusesaaja 
põllumajandusliku tegevusega;

(h) tegemist on toetusesaaja 
põllumajandusliku majapidamise maaga.

Esimeses lõigus osutatud karistust ei 
kohaldata siiski metsaalade suhtes juhul, 
kui asjaomase ala puhul ei ole taotletud 
toetust vastavalt määruse (EL) .../... [ÜPP 
strateegiakava määrus] artiklitele 65 ja 
66.

202. Lõikes 1 osutatud karistussüsteemide 
puhul teevad liikmesriigid järgmist:

(i)

lisavad halduskaristuste kohaldamise 
eeskirjad, juhul kui asjaomasel 
kalendriaastal või asjaomastel aastatel on 
maa üle antud. Kõnealustes eeskirjades 
peab rikkumistega seotud vastutus 
üleandjate ja ülevõtjate vahel olema 
jaotatud õiglaselt ja erapooletult.

Käesoleva punkti kohaldamisel tähendab 
„üleandmine“ mis tahes liiki tehingut, 
mille tulemusel põllumajandusmaa 
lakkab olemast üleandja kasutuses.

(j) võivad olenemata lõikest 1 otsustada 
mitte kohaldada karistust toetusesaaja ja 
kalendriaasta kohta, kui karistuse summa 
on kuni 100 eurot. Toetusesaajat 
teavitatakse avastatud mittevastavusest ja 
parandusmeetmete võtmise kohustusest;

(k) näevad ette, et halduskaristust ei tohi 
määrata, kui mittevastavuse põhjuseks on 
vääramatu jõud.

203. Halduskaristuse kohaldamine ei 
mõjuta selliste kulude seaduslikkust ja 
korrektsust, mille suhtes seda 
kohaldatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 753
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Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 85 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tingimuslikkusega seotud 
halduskaristuste süsteem

Halduskaristuse kohaldamine 
tingimuslikkuse järgimata jätmise korral

Or. fr

Selgitus

See muudatusettepanek on redaktsioonilist laadi ning seotud käesoleva artikli 
ümbersõnastamisega.

Muudatusettepanek 754
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 85 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid loovad süsteemi, millega 
nähakse ette halduskaristuste 
kohaldamine toetusesaajate suhtes, kellele 
on osutatud määruse (EL) .../... [ÜPP 
strateegiakava määrus] artiklis 11 ja kes
ei vasta asjaomasel kalendriaastal 
tingimuslikkusega seotud eeskirjadele, 
nagu on sätestatud määruse (EL) .../... 
[ÜPP strateegiakava määrus] III jaotise 1. 
peatüki 2. jaos (edaspidi 
„karistussüsteem“).

Kui toetusesaaja ei vasta asjaomasel 
kalendriaastal tingimuslikkusega seotud 
eeskirjadele, nagu on sätestatud määruse 
(EL) .../... [ÜPP strateegiakava määrus] III 
jaotise 1. peatüki 2. jaos, siis kohaldatakse 
talle halduskaristust.

Or. fr

Selgitus

See muudatusettepanek on seotud käesoleva artikli ümbersõnastamisega.

Muudatusettepanek 755
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Beata Gosiewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 85 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus osutatud halduskaristusi 
ei kohaldata selliste toetusesaajate suhtes, 
kes saavad toetust kooskõlas ÜPP 
strateegiakava käsitleva määruse (EL ... / 
...) artikliga 25 või kes tegutsevad 
põllumajandusmaal pindalaga (x), mille 
on kindlaks määranud liikmesriik.

Or. pl

Muudatusettepanek 756
Matt Carthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 85 – lõige 1 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selle süsteemi kohaselt kohaldatakse 
esimeses lõigus osutatud halduskaristusi 
üksnes juhul, kui mittevastavus on 
toetusesaajale vahetult omistatava tegemise 
või tegematajätmise tagajärg; ja kui 
täidetud on üks või mõlemad järgmistest 
tingimustest:

Selle süsteemi kohaselt kohaldatakse 
esimeses lõigus osutatud halduskaristusi 
üksnes juhul, kui mittevastavus on 
toetusesaajale vahetult omistatava tegemise 
või tegematajätmise tagajärg ja 
toetusesaaja on juba saanud sama 
rikkumise eest kollase kaardi; ning kui 
täidetud on üks või mõlemad järgmistest 
tingimustest:

Or. en

Muudatusettepanek 757
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 85 – lõige 1 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selle süsteemi kohaselt kohaldatakse Esimeses lõigus osutatud halduskaristust 
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esimeses lõigus osutatud halduskaristusi
üksnes juhul, kui mittevastavus on 
toetusesaajale vahetult omistatava tegemise 
või tegematajätmise tagajärg; ja kui 
täidetud on üks või mõlemad järgmistest 
tingimustest:

kohaldatakse üksnes juhul, kui 
mittevastavus on toetusesaajale vahetult 
omistatava tegemise või tegematajätmise 
tagajärg ja kui täidetud on üks või 
mõlemad järgmistest tingimustest:

Or. fr

Selgitus

See muudatusettepanek on üksnes vormiline ja seotud käesoleva lõike ümbersõnastamisega.

Muudatusettepanek 758
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 85 – lõige 1 – lõik 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) tavapäraselt nõudeid täitval 
toetusesaajal oli võimalik oma kohustusi 
täita, seadmata ohtu oma ettevõtte 
majanduslikku tasakaalu;

Or. fr

Muudatusettepanek 759
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 85 – lõige 1 – lõik 2 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b b) toetusesaajat ei takistanud oma 
kohustuste täitmisel välised, 
ettenägematud ja vältimatud asjaolud.

Or. fr

Muudatusettepanek 760
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Anja Hazekamp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 85 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus osutatud karistust ei 
kohaldata siiski metsaalade suhtes juhul, 
kui asjaomase ala puhul ei ole taotletud 
toetust vastavalt määruse (EL) .../... [ÜPP 
strateegiakava määrus] artiklitele 65 ja 
66.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Metsaalasid ei tohiks vabastada korrapärasest tingimuslikkusest.

Muudatusettepanek 761
Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 85 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus osutatud karistust ei 
kohaldata siiski metsaalade suhtes juhul, 
kui asjaomase ala puhul ei ole taotletud 
toetust vastavalt määruse (EL) .../... [ÜPP 
strateegiakava määrus] artiklitele 65 ja 
66.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

ÜPP maksed ei ole seni hõlmanud metsi kui selliseid, *agrometsandust* aga küll ja mõjuva 
põhjusega. On muid horisontaalseid muudatusettepanekuid, millega jäetakse metsandus välja 
ja piirdutakse agrometsandusega. Siiski ei ole praeguses olukorras, kus on ebaselge, kas 
metsad lõpuks hõlmatakse või mitte ja millisel määral, asjakohane jätta need tingimuslikkuse 
kohaldamisest välja, eelkõige seoses Natura 2000 võrgustiku asjakohaste kohustustega ja 
nende alusel saadavate maksetega.
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Muudatusettepanek 762
Matt Carthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 85 – lõige 1 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad kollase kaardi 
süsteemi esimeste rikkumiste või 
maksetingimuste esimese mittetäitmise 
puhuks.

Or. en

Muudatusettepanek 763
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 85 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Esimeses lõigus nimetatud 
halduskaristust ei kohaldata 
toetusesaajate suhtes, kes saavad toetust 
summas kuni 1 250 eurot aastas.

Or. en

Muudatusettepanek 764
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 85 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

202. Lõikes 1 osutatud 
karistussüsteemide puhul teevad 
liikmesriigid järgmist:

2. Kui asjaomasel kalendriaastal või 
asjaomastel kalendriaastatel on maa üle 
antud, kohaldatakse lõikes 1 sätestatud 
halduskaristust juhul, kui kõnealune 
rikkumine on sellise tegevuse või 
tegevusetuse tagajärg, mis on vahetult 
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omistatav isikule, kellele 
põllumajandusmaa üle anti või kes selle 
üle andis.
Liikmesriigid tagavad, et lõikes 1 
sätestatud halduskaristuse kohaldamisel 
tuginetakse vastutuse õiglasele ja võrdsele 
jaotamisele üleandja ja ülevõtja vahel.
Käesoleva lõike kohaldamisel tähendab 
„üleandmine“ mis tahes liiki tehingut, 
mille tulemusel põllumajandusmaa 
lakkab olemast üleandja kasutuses.

Or. fr

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on sõnastada see artikkel selgemalt ümber.

Muudatusettepanek 765
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 85 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) lisavad halduskaristuste 
kohaldamise eeskirjad, juhul kui 
asjaomasel kalendriaastal või asjaomastel 
aastatel on maa üle antud. Kõnealustes 
eeskirjades peab rikkumistega seotud 
vastutus üleandjate ja ülevõtjate vahel 
olema jaotatud õiglaselt ja erapooletult.

välja jäetud

Käesoleva punkti kohaldamisel tähendab 
„üleandmine“ mis tahes liiki tehingut, 
mille tulemusel põllumajandusmaa 
lakkab olemast üleandja kasutuses.

Or. fr

Selgitus

Seda kustutamisettepanekut tuleb käsitleda seoses käesoleva artikli ümbersõnastamisega, et 
seda selgemaks muuta.
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Muudatusettepanek 766
Peter Jahr, Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 85 – lõige 2 – punkt a – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

lisavad halduskaristuste kohaldamise 
eeskirjad, juhul kui asjaomasel 
kalendriaastal või asjaomastel aastatel on 
maa üle antud. Kõnealustes eeskirjades 
peab rikkumistega seotud vastutus 
üleandjate ja ülevõtjate vahel olema 
jaotatud õiglaselt ja erapooletult.

lisavad halduskaristuste kohaldamise 
eeskirjad, juhul kui asjaomasel 
kalendriaastal või asjaomastel aastatel on 
maa üle antud. Kõnealustes eeskirjades 
peab rikkumistega seotud vastutus 
üleandjate ja ülevõtjate vahel olema 
jaotatud õiglaselt ja erapooletult. Lõige 2 
punkt a välistab taotleja süüst sõltumatu 
vastutuse põhjenduse üleandmisel aasta 
jooksul.

Or. de

Selgitus

Rikkumise eest karistamise tagamine põhjuslikkuse printsiibi kohaselt. Lihtsustava mõju 
saavutamine ja kulutasuvuse arvesse võtmine.

Muudatusettepanek 767
Norbert Lins

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 85 – lõige 2 – punkt a – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

lisavad halduskaristuste kohaldamise 
eeskirjad, juhul kui asjaomasel 
kalendriaastal või asjaomastel aastatel on 
maa üle antud. Kõnealustes eeskirjades 
peab rikkumistega seotud vastutus 
üleandjate ja ülevõtjate vahel olema 
jaotatud õiglaselt ja erapooletult.

lisavad halduskaristuste kohaldamise 
eeskirjad, juhul kui asjaomasel 
kalendriaastal on põllumajandusmaad, 
põllumajandusettevõte või tegevusüksused 
ja/või biogaasiettevõtted üle antud.
Vastavalt vastutusele rikkumise eest 
vastutab ülevõtja või üleandja.

Or. de
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Selgitus

Problemaatiline on regulatsioon, mille kohaselt peavad liikmesriigid kehtestama 
põllumajandusmaa üleandmiseks eeskirjad seoses rikkumisest tuleneva vastutusega, mis tuleb 
üleandja ja ülevõtja vahel jaotada õiglaselt ja võrdselt. Lisaks sellele ei ole selge, kas 
hõlmatud on ka tegevusüksuste või biogaasiettevõtete üleandmine ja mitte üksnes 
põllumajandusmaa. Ettenähtud nn de minimis eeskiri ei ole praegusel kujul rakendatav, sest 
see kehtib toetusesaaja ja kalendriaasta kohta, mitte – nagu oleks mõttekas –
meetmetepõhiselt.

Muudatusettepanek 768
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 85 – lõige 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) võimaldavad kõnealusel 
toetusesaajal selgitada oma kohustuste 
täitmata jätmist ning vajaduse korral 
olukorda parandada;

Or. fr

Muudatusettepanek 769
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 85 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j) võivad olenemata lõikest 1 
otsustada mitte kohaldada karistust 
toetusesaaja ja kalendriaasta kohta, kui 
karistuse summa on kuni 100 eurot. 
Toetusesaajat teavitatakse avastatud 
mittevastavusest ja parandusmeetmete 
võtmise kohustusest;

välja jäetud

Or. fr
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Selgitus

Seda kustutamisettepanekut tuleb käsitleda seoses käesoleva artikli ümbersõnastamisega, et 
seda selgemaks muuta.

Muudatusettepanek 770
Peter Jahr, Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 85 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j) võivad olenemata lõikest 1 
otsustada mitte kohaldada karistust 
toetusesaaja ja kalendriaasta kohta, kui 
karistuse summa on kuni 100 eurot. 
Toetusesaajat teavitatakse avastatud 
mittevastavusest ja parandusmeetmete 
võtmise kohustusest;

(b) võivad olenemata lõikest 1 
otsustada mitte kohaldada karistust, 
vähemalt rikkumise esmakordse 
toimepaneku eest, toetusesaaja ja 
kalendriaasta kohta, kui karistuse summa 
on kuni 200 eurot. Toetusesaajat 
teavitatakse avastatud mittevastavusest ja 
parandusmeetmete võtmise kohustusest;

Or. de

Selgitus

Rikkumise eest karistamise tagamine põhjuslikkuse printsiibi kohaselt. Lihtsustava mõju 
saavutamine ja kulutasuvuse arvesse võtmine.

Muudatusettepanek 771
Norbert Lins

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 85 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j) võivad olenemata lõikest 1 
otsustada mitte kohaldada karistust 
toetusesaaja ja kalendriaasta kohta, kui 
karistuse summa on kuni 100 eurot. 
Toetusesaajat teavitatakse avastatud 
mittevastavusest ja parandusmeetmete 
võtmise kohustusest;

(b) võivad olenemata lõikest 1 
otsustada mitte kohaldada karistust 
toetusesaaja, standardi või õigusakti ja 
kalendriaasta kohta, kui karistuse summa 
on kuni 200 eurot. Toetusesaajat 
teavitatakse avastatud mittevastavusest ja 
parandusmeetmete võtmise kohustusest;
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Or. de

Selgitus

Problemaatiline on regulatsioon, mille kohaselt peavad liikmesriigid kehtestama 
põllumajandusmaa üleandmiseks eeskirjad seoses rikkumisest tuleneva vastutusega, mis tuleb 
üleandja ja ülevõtja vahel jaotada õiglaselt ja võrdselt. Lisaks sellele ei ole selge, kas 
hõlmatud on ka tegevusüksuste või biogaasiettevõtete üleandmine ja mitte üksnes 
põllumajandusmaa. Ettenähtud nn de minimis eeskiri ei ole praegusel kujul rakendatav, sest 
see kehtib toetusesaaja ja kalendriaasta kohta, mitte – nagu oleks mõttekas –
meetmetepõhiselt.

Muudatusettepanek 772
Norbert Erdős, Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 85 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j) võivad olenemata lõikest 1 
otsustada mitte kohaldada karistust 
toetusesaaja ja kalendriaasta kohta, kui 
karistuse summa on kuni 100 eurot. 
Toetusesaajat teavitatakse avastatud 
mittevastavusest ja parandusmeetmete 
võtmise kohustusest;

(b) võivad olenemata lõikest 1 
otsustada mitte kohaldada karistust 
toetusesaaja ja kalendriaasta kohta, kui 
karistuse summa on kuni 300 eurot. 
Toetusesaajat teavitatakse avastatud 
mittevastavusest ja parandusmeetmete 
võtmise kohustusest;

Or. en

Selgitus

Rohkem väikeseid puudujääke tuleb välja jätta.

Muudatusettepanek 773
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 85 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k) näevad ette, et halduskaristust ei 
tohi määrata, kui mittevastavuse 

välja jäetud
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põhjuseks on vääramatu jõud.

Or. fr

Selgitus

Seda kustutamisettepanekut tuleb käsitleda seoses käesoleva artikli ümbersõnastamisega, et 
seda selgemaks muuta.

Muudatusettepanek 774
Norbert Lins

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 85 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k) näevad ette, et halduskaristust ei 
tohi määrata, kui mittevastavuse põhjuseks 
on vääramatu jõud.

(c) näevad ette, et halduskaristust ei 
tohi määrata, kui mittevastavuse põhjuseks 
on vääramatu jõud või erandlikud asjaolud 
või see on ebaoluline.

Or. de

Selgitus

Problemaatiline on regulatsioon, mille kohaselt peavad liikmesriigid kehtestama 
põllumajandusmaa üleandmiseks eeskirjad seoses rikkumisest tuleneva vastutusega, mis tuleb 
üleandja ja ülevõtja vahel jaotada õiglaselt ja võrdselt. Lisaks sellele ei ole selge, kas 
hõlmatud on ka tegevusüksuste või biogaasiettevõtete üleandmine ja mitte üksnes 
põllumajandusmaa. Ettenähtud nn de minimis eeskiri ei ole praegusel kujul rakendatav, sest 
see kehtib toetusesaaja ja kalendriaasta kohta, mitte – nagu oleks mõttekas –
meetmetepõhiselt.

Muudatusettepanek 775
Elsi Katainen, Fredrick Federley

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 85 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k) näevad ette, et halduskaristust ei 
tohi määrata, kui mittevastavuse põhjuseks 

(c) näevad ette, et halduskaristust ei 
tohi määrata järgmistel juhtudel:
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on vääramatu jõud.

Or. en

Selgitus

Artikli 85 lõike 2 punktis c sätestatakse, et halduskaristust ei tohi määrata, kui mittevastavuse 
põhjuseks on vääramatu jõud. Artikli 57 lõikes 3 on loetletud ka muud juhud, mille puhul 
karistusi ei määrata, näiteks juhud, kui mittevastavuse põhjuseks on ametiasutuse viga. Kõiki 
muid artikli 57 lõike 3 punkte tuleks kohaldada ka tingimuslikkuse süsteemi suhtes.

Muudatusettepanek 776
Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Fredrick Federley

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 85 – lõige 2 – punkt c – alapunkt i (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) kui mittevastavuse põhjuseks on 
vääramatu jõud;

Or. en

Selgitus

Artikli 85 lõike 2 punktis c sätestatakse, et halduskaristust ei tohi määrata, kui mittevastavuse 
põhjuseks on vääramatu jõud. Artikli 57 lõikes 3 on loetletud ka muud juhud, mille puhul 
karistusi ei määrata, näiteks juhud, kui mittevastavuse põhjuseks on ametiasutuse viga. Kõiki 
muid artikli 57 lõike 3 punkte tuleks kohaldada ka tingimuslikkuse süsteemi suhtes.

Muudatusettepanek 777
Elsi Katainen, Fredrick Federley

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 85 – lõige 2 – punkt c – alapunkt ii (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) kui mittevastavuse põhjuseks on 
pädeva asutuse või muu asutuse viga ja 
kui võib põhjendatult eeldada, et 
asjaomane isik, keda halduskaristus 
puudutab, ei oleks saanud viga avastada;
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Or. en

Selgitus

Artikli 85 lõike 2 punktis c sätestatakse, et halduskaristust ei tohi määrata, kui mittevastavuse 
põhjuseks on vääramatu jõud. Artikli 57 lõikes 3 on loetletud ka muud juhud, mille puhul 
karistusi ei määrata, näiteks juhud, kui mittevastavuse põhjuseks on ametiasutuse viga. Kõiki 
muid artikli 57 lõike 3 punkte tuleks kohaldada ka tingimuslikkuse süsteemi suhtes.

Muudatusettepanek 778
Elsi Katainen, Fredrick Federley

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 85 – lõige 2 – punkt b – alapunkt iii (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) kui asjaomane isik suudab 
pädevale asutusele rahuldaval viisil 
tõendada, et ta ei ole süüdi lõikes 1 
osutatud kohustustega seotud 
mittevastavuses või kui pädev asutus on 
jõudnud muul viisil veendumuseni, et 
asjaomane isik ei ole süüdi.

Or. en

Selgitus

Artikli 85 lõike 2 punktis c sätestatakse, et halduskaristust ei tohi määrata, kui mittevastavuse 
põhjuseks on vääramatu jõud. Artikli 57 lõikes 3 on loetletud ka muud juhud, mille puhul 
karistusi ei määrata, näiteks juhud, kui mittevastavuse põhjuseks on ametiasutuse viga. Kõiki 
muid artikli 57 lõike 3 punkte tuleks kohaldada ka tingimuslikkuse süsteemi suhtes.

Muudatusettepanek 779
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 85 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid võivad olenemata 
lõikest 1 otsustada mitte kohaldada 
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karistust toetusesaaja ja kalendriaasta 
kohta, kui karistuse summa on kuni 100 
eurot.

Toetusesaajat teavitatakse avastatud 
mittevastavusest ja parandusmeetmete 
võtmise kohustusest.

Or. fr

Selgitus

Seda muudatusettepanekut tuleb käsitleda seoses käesoleva artikli ümbersõnastamisega, et 
seda selgemaks muuta.

Muudatusettepanek 780
Michel Dantin, Norbert Erdős, Daniel Buda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 85 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Ühtegi halduskaristust ei saa 
kohaldada, kui mittevastavus on tingitud 
järgnevast:

(a) vääramatu jõud või erakordsed 
asjaolud;

(b) kui toetusesaaja suudab pädevale 
asutusele rahuldaval viisil tõendada, et ta 
ei ole süüdi lõikes 1 osutatud 
kohustustega seotud mittevastavuses või et 
see ei olnud tahtlik;

(c) kui pädev asutus on muul viisil 
jõudnud järeldusele, et asjaomane 
toetusesaaja ei ole süüdi või et 
mittevastavus ei olnud tahtlik;

(d) kui mittevastavus ei ole tõsine, 
ulatuslik või püsiv.

Or. fr
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Selgitus

Seda muudatusettepanekut tuleb käsitleda seoses käesoleva artikli ümbersõnastamisega, et 
seda selgemaks muuta, ning sellega lisatakse kolm juhtumit, mille puhul ei saa kohaldada 
ühtegi halduskaristust.

Muudatusettepanek 781
Nikos Androulakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 85 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Lõikes 1 sätestatud halduskaristust 
ei kohaldata toetusesaajate suhtes, kellele 
makstakse toetust määruse (EL) .../... 
[ÜPP strateegiakava määrus] artikli 25 
alusel või kelle põllumajandusmaa 
pindala on kuni 15 hektarit.

Or. en

Muudatusettepanek 782
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 85 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid võivad vabastada 
toetusesaaja halduskaristustest, kui ühel 
aastal saadud toetussumma on kuni 
1 250 eurot ja kui toetuskõlblik ala on 
väiksem kui 10 hektarit.

Or. en

Muudatusettepanek 783
Annie Schreijer-Pierik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 784
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Määruse (EL) .../... [ÜPP strateegiakava 
määrus] III jaotise 1. peatüki 2. jaos 
sätestatud halduskaristusi kohaldatakse,
vähendades kõnealuse määruse kõnealuses 
jaos loetletud ning asjaomasele 
toetusesaajale seoses toetusetaotlusega, mis 
ta on esitanud või esitab rikkumise 
tuvastamise kalendriaasta jooksul, tehtud 
või tehtavate maksete kogusummat või 
jättes ta sellest ilma.

Halduskaristusi kohaldatakse, vähendades 
kõnealuse määruse artiklis 84 loetletud 
ning asjaomasele toetusesaajale seoses 
toetusetaotlusega, mis ta on esitanud või 
esitab rikkumise tuvastamise kalendriaasta 
jooksul, tehtud või tehtavate maksete 
kogusummat või jättes ta sellest ilma.

Or. fr

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga soovitakse selgitada õiguslikult, et kõnealust halduskaristust 
käsitletakse käesoleva määruse artiklis 84, ning vältida erinevate ÜPP määruste vahelist 
ristviitamist.

Muudatusettepanek 785
Elsi Katainen, Merja Kyllönen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Määruse (EL) .../... [ÜPP strateegiakava 
määrus] III jaotise 1. peatüki 2. jaos 
sätestatud halduskaristusi kohaldatakse, 

Määruse (EL) .../... [ÜPP strateegiakava 
määrus] III jaotise 1. peatüki 2. jaos 
sätestatud halduskaristusi kohaldatakse, 
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vähendades kõnealuse määruse kõnealuses 
jaos loetletud ning asjaomasele 
toetusesaajale seoses toetusetaotlusega, mis 
ta on esitanud või esitab rikkumise 
tuvastamise kalendriaasta jooksul, tehtud 
või tehtavate maksete kogusummat või 
jättes ta sellest ilma.

vähendades kõnealuse määruse kõnealuses 
jaos loetletud ning asjaomasele 
toetusesaajale seoses toetusetaotlusega, mis 
ta on esitanud või esitab mittevastavuse
esinemise kalendriaasta jooksul, tehtud või 
tehtavate maksete kogusummat või jättes ta 
sellest ilma.

Or. en

Selgitus

Artikli 86 lõikes 1 sedastatakse, et maksete kogusummat vähendatakse või sellest jäetakse 
ilma rikkumise tuvastamise kalendriaastal. Põllumajandustootjatele ja haldusasutustele oleks 
aga selgem, kui summat vähendataks mittevastavuse esinemise kalendriaastal.

Muudatusettepanek 786
Elsi Katainen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 1 – lõik 1 – punkt 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Liikmesriikides, kus kohaldatakse 
loomadega seotud vabatahtlikku 
tootmiskohustusega seotud toetust ja 
loomadega seotud maaelu arengu toetust, 
tuleks loomadega seotud kohustuslike 
majandamisnõuete rikkumise korral 
määratavat halduskaristust kohaldada 
üksnes toetusesaaja loomadega seotud 
vabatahtliku tootmiskohustusega seotud 
toetuse ja loomadega seotud maaelu 
arendamise toetuse suhtes. Samuti tuleks 
pindalapõhiste kohustuslike 
majandamisnõuete ja/või heade 
põllumajandus- ja keskkonnastandardite 
rikkumise eest määratavat halduskaristust 
kohaldada ainult toetusesaaja 
pindalapõhiste otsetoetuste ja 
pindalapõhiste maaelu arengu toetuste 
suhtes.

Or. en



AM\1170202ET.docx 119/159 PE630.690v01-00

ET

Selgitus

At the moment the penalties relating to cross compliance are not equitable and proportionate, 
especially for farmers in different production sectors (animal husbandry/crop production). 
For example, farms only with a few animals but hundreds of hectares have a non-compliance 
in animal relates cross compliance requirements and the penalty is applied to all area-based 
direct payments and rural development payments, the penalty seems to be too big in relation 
to the animal number. This applies also vice versa, with farms of only a few hectares but lot of 
animals. This unfair situation should be changed in the system of conditionality.

Muudatusettepanek 787
Elsi Katainen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealuste vähendamiste ja väljaarvamiste 
arvutamisel võetakse arvesse 
kindlakstehtud mittevastavuse raskusastet, 
ulatust, püsivust, korduvust ja tahtlikkust. 
Määratavad karistused peavad olema 
hoiatavad ja proportsionaalsed ning 
vastama käesoleva artikli lõigetes 2 ja 3 
sätestatud kriteeriumidele.

Kõnealuste vähendamiste ja väljaarvamiste 
arvutamisel võetakse arvesse 
kindlakstehtud mittevastavuse raskusastet, 
ulatust, püsivust ja korduvust. Määratavad 
karistused peavad olema hoiatavad ja 
proportsionaalsed.

Or. en

Selgitus

Tahtlikkuse hindamine on osutunud äärmiselt keeruliseks ja võib viia mitmeti tõlgendamiseni, 
mille korral põllumajandustootjaid ei kohelda võrdselt. Samuti tuleks arvesse võtta, et 
tahtlikkuse määratlust ei kohaldata toetuskavade puhul (vt artikli 57 lõike 3 esimest lõiku, kus 
tahtlikkust ei ole nimetatud).

Muudatusettepanek 788
Anja Hazekamp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kui toetusesaaja on süüdi 
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mõistetud keskkonnavastases kuriteos või 
seoses töötajate õiguste või loomade 
heaoluga, jäetakse ta maksetest 
automaatselt ilma vähemalt kohtuotsuse 
kehtivuse lõpuni. Seda võib kohaldada ka 
tagasiulatuvalt vastavalt kuriteo 
raskusastmele ja võttes arvesse kuriteo 
toimepaneku alguskuupäeva.

Or. en

Selgitus

Raske keskkonnavastase kuriteo või töötajate õiguste või loomade heaolu rikkumise korral 
peaks karistus olema karm, tähendades vajaduse korral maksetest täielikku ilmajätmist.

Muudatusettepanek 789
Elsi Katainen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hooletusest tingitud mittevastavuse korral 
on vähendamine üldjuhul 3 % käesoleva 
artikli 1 lõikes osutatud maksete 
kogusummast.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Üldiselt on artikli 86 lõigetes 2, 3 ja 4 sätestatud mitu üksikasjalikku eeskirja 
tingimuslikkusega seotud karistussüsteemi kohta, piirates sellega liikmesriikide võimalust 
oma süsteemi lihtsustada. Kõnealuses lõigus sätestatakse karistuste puhul üsna range 
üldreegel (3 %). Selle lõigu võiks kas välja jätta või määrata karistuseks 1 %, 3 % ja 5 %.

Muudatusettepanek 790
Peter Jahr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 2 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hooletusest tingitud mittevastavuse korral 
on vähendamine üldjuhul 3 % käesoleva 
artikli 1 lõikes osutatud maksete 
kogusummast.

Liikmesriigid võivad ette näha, et 
mittevastavuste puhul, mida nende 
kergemate tagajärgede, ulatuse ja kestuse 
tõttu võib liigitada kergeteks rikkumisteks, 
ei järgne karistust. Rikkumiste eest, mis 
tähendavad otsest ohtu inimese või looma 
tervisele, tuleb aga alati näha ette 
karistus.

Or. de

Selgitus

Varajase hoiatamise süsteem on praktikas osutunud ebatõhusaks ja bürokraatlikuks. See 
tuleks asendada vähese tähtsusega regulatsiooniga, mis võimaldab proportsionaalsuse 
põhimõtet silmas pidades karistamisest loobuda. Kavandatud sõnastus vastab inimeksimuste 
kontseptsiooni kasutamisele, mille kohaselt ei ole marginaalsed vead karistatavad.

Muus osas ei peaks analoogselt karistussüsteemiga toetusmeetmetele lisanõudeid ELi tasandil 
olema.

Muudatusettepanek 791
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hooletusest tingitud mittevastavuse korral 
on vähendamine üldjuhul 3 % käesoleva 
artikli 1 lõikes osutatud maksete 
kogusummast.

Hooletusest tingitud mittevastavuse korral 
on vähendamine üldjuhul 3 % käesoleva 
artikli lõikes 1 osutatud maksete 
kogusummast. Vähendusprotsendi 
kindlaksmääramisel lähtutakse 
hinnangust mittevastavuse tähtsuse kohta, 
võttes aluseks käesoleva artikli lõikes 1 
kehtestatud kriteeriumid. Vähendamine ei 
tohi olla suurem kui 5 %.

Or. en

Muudatusettepanek 792



PE630.690v01-00 122/159 AM\1170202ET.docx

ET

Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hooletusest tingitud mittevastavuse korral 
on vähendamine üldjuhul 3 % käesoleva 
artikli 1 lõikes osutatud maksete 
kogusummast.

Hooletusest tingitud suurema
mittevastavuse korral vastab vähendamine 
keskkonnale, rahvatervisele, töötajate 
õigustele või loomade heaolule avalduva 
negatiivse mõju suurusele ja on vähemalt 
7 % käesoleva artikli lõikes 1 osutatud 
maksete kogusummast.

Or. en

Selgitus

Vähendamine peaks olema piisavalt suur, et vältida hooletusi. Seda ei kohaldataks 
väiksemate mittevastavuste, näiteks kõrvamärkide puudumise puhul.

Muudatusettepanek 793
Nicola Caputo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hooletusest tingitud mittevastavuse korral 
on vähendamine üldjuhul 3 % käesoleva 
artikli 1 lõikes osutatud maksete 
kogusummast.

Hooletusest tingitud mittevastavuse korral 
on vähendamine üldjuhul kuni 3 % 
käesoleva artikli lõikes 1 osutatud maksete 
kogusummast.

Or. en

Selgitus

Nagu kehtivas õigusaktis nii tuleks ka siin kehtestada karistuse ülempiir.

Muudatusettepanek 794
Nuno Melo



AM\1170202ET.docx 123/159 PE630.690v01-00

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hooletusest tingitud mittevastavuse korral 
on vähendamine üldjuhul 3 % käesoleva 
artikli 1 lõikes osutatud maksete 
kogusummast.

Hooletusest tingitud mittevastavuse korral 
on vähendamine üldjuhul kuni 3 % 
käesoleva artikli lõikes 1 osutatud maksete 
kogusummast.

Or. en

Muudatusettepanek 795
Anja Hazekamp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hooletusest tingitud mittevastavuse korral 
on vähendamine üldjuhul 3 % käesoleva 
artikli 1 lõikes osutatud maksete 
kogusummast.

Hooletusest tingitud mittevastavuse korral 
on vähendamine üldjuhul 10 % käesoleva 
artikli lõikes 1 osutatud maksete 
kogusummast.

Or. en

Selgitus

Tähtis on anda tugev signaal, et eeskirju tuleb järgida. Hooletust tuleks karistada rangemalt 
kui esildatud 3 % vähendamisega. Tuleb meenutada, et enne karistuse kohaldamist 
kasutatakse nn kollase kaardi süsteemi kui finantstagajärgedeta hoiatust.

Muudatusettepanek 796
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hooletusest tingitud mittevastavuse korral 
on vähendamine üldjuhul 3 % käesoleva 
artikli 1 lõikes osutatud maksete 

Hooletusest tingitud mittevastavuse korral 
on vähendamine üldjuhul kuni 3 % 
käesoleva artikli lõikes 1 osutatud maksete 
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kogusummast. kogusummast.

Or. en

Muudatusettepanek 797
Peter Jahr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad kehtestada varajase 
hoiatamise süsteemi, mida kohaldatakse 
mittevastavuse üksikjuhtumite korral, mis 
esineb esimest korda ja mille kergemate 
tagajärgede, ulatuse ja kestuse tõttu ei 
järgne nõuetekohaselt põhjendatud 
juhtudel toetuse vähendamist või sellest 
ilmajätmist. Kui sellele järgneva kontrolli 
käigus, mis tehakse kolme kalendriaasta 
jooksul, tehakse kindlaks, et 
mittevastavust ei ole kõrvaldatud, 
kohaldatakse esimese lõigu kohast 
vähendamist tagasiulatuvalt.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 798
Michel Dantin, Daniel Buda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad kehtestada varajase 
hoiatamise süsteemi, mida kohaldatakse 
mittevastavuse üksikjuhtumite korral, mis 
esineb esimest korda ja mille kergemate 
tagajärgede, ulatuse ja kestuse tõttu ei 
järgne nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel 
toetuse vähendamist või sellest ilmajätmist. 
Kui sellele järgneva kontrolli käigus, mis 
tehakse kolme kalendriaasta jooksul, 

Liikmesriigid võivad kasutada artikli 84 
lõikes 3 sätestatud varajase hoiatamise 
süsteemi, mida kohaldatakse 
mittevastavuse üksikjuhtumite korral, mis 
esineb esimest korda ja mille kergemate 
tagajärgede, ulatuse ja kestuse tõttu ei 
järgne nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel 
toetuse vähendamist või sellest ilmajätmist.
Kui liikmesriik otsustab seda võimalust 
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tehakse kindlaks, et mittevastavust ei ole 
kõrvaldatud, kohaldatakse esimese lõigu 
kohast vähendamist tagasiulatuvalt.

kasutada, siis saadab pädev asutus 
toetusesaajale varajase hoiatuse, 
teavitades teda tõdemusest ja võimalikest 
parandusmeetmetest, mida ta võib võtta, et 
oma isiklikku olukorda parandada.
Kui sellele järgneva kontrolli käigus, mis 
tehakse kolme kalendriaasta jooksul, 
tehakse kindlaks, et mittevastavust ei ole 
kõrvaldatud, kohaldatakse esimese lõigu 
kohast vähendamist tagasiulatuvalt.

Or. fr

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on selgitada liikmesriikide võimalust kehtestada varajase 
hoiatamise mehhanism tingimuslikkuse kohustustega seotud mittevastavuse korral.

Muudatusettepanek 799
Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad kehtestada varajase 
hoiatamise süsteemi, mida kohaldatakse 
mittevastavuse üksikjuhtumite korral, mis 
esineb esimest korda ja mille kergemate 
tagajärgede, ulatuse ja kestuse tõttu ei 
järgne nõuetekohaselt põhjendatud 
juhtudel toetuse vähendamist või sellest 
ilmajätmist. Kui sellele järgneva kontrolli 
käigus, mis tehakse kolme kalendriaasta 
jooksul, tehakse kindlaks, et 
mittevastavust ei ole kõrvaldatud, 
kohaldatakse esimese lõigu kohast 
vähendamist tagasiulatuvalt.

Liikmesriigid võivad ette näha, et 
mittevastavuste puhul, mida nende
kergemate tagajärgede, ulatuse ja kestuse 
tõttu võib liigitada kergeteks rikkumisteks, 
ei järgne karistust.

Or. de

Muudatusettepanek 800
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
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Momchil Nekov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad kehtestada varajase 
hoiatamise süsteemi, mida kohaldatakse 
mittevastavuse üksikjuhtumite korral, mis 
esineb esimest korda ja mille kergemate 
tagajärgede, ulatuse ja kestuse tõttu ei 
järgne nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel 
toetuse vähendamist või sellest ilmajätmist. 
Kui sellele järgneva kontrolli käigus, mis 
tehakse kolme kalendriaasta jooksul, 
tehakse kindlaks, et mittevastavust ei ole 
kõrvaldatud, kohaldatakse esimese lõigu 
kohast vähendamist tagasiulatuvalt.

Liikmesriigid kehtestavad varajase 
hoiatamise süsteemi, mida kohaldatakse 
mittevastavuse üksikjuhtumite korral, mis 
esinevad esimest korda ja mille kergemate 
tagajärgede, ulatuse ja kestuse tõttu ei 
järgne nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel 
toetuse vähendamist või sellest ilmajätmist. 
Toetusesaajat teavitatakse 
parandusmeetmete võtmise kohustusest.
Kui sellele järgneva kontrolli käigus, mis 
tehakse kolme kalendriaasta jooksul, 
tehakse kindlaks, et mittevastavust ei ole 
kõrvaldatud, kohaldatakse esimese lõigu 
kohast vähendamist tagasiulatuvalt.

Or. en

Muudatusettepanek 801
Elsi Katainen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad kehtestada varajase 
hoiatamise süsteemi, mida kohaldatakse 
mittevastavuse üksikjuhtumite korral, mis 
esineb esimest korda ja mille kergemate 
tagajärgede, ulatuse ja kestuse tõttu ei 
järgne nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel 
toetuse vähendamist või sellest ilmajätmist. 
Kui sellele järgneva kontrolli käigus, mis 
tehakse kolme kalendriaasta jooksul, 
tehakse kindlaks, et mittevastavust ei ole 
kõrvaldatud, kohaldatakse esimese lõigu 
kohast vähendamist tagasiulatuvalt.

Liikmesriigid võivad kehtestada varajase 
hoiatamise süsteemi, mida kohaldatakse 
mittevastavuse üksikjuhtumite korral, mis 
esinevad esimest korda ja mille kergemate 
tagajärgede, ulatuse ja kestuse tõttu ei 
järgne nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel 
toetuse vähendamist või sellest ilmajätmist. 
Kui sellele järgneva kontrolli käigus, mis 
tehakse kolme kalendriaasta jooksul, 
tehakse kindlaks, et mittevastavust ei ole 
kõrvaldatud, kohaldatakse esimese lõigu 
kohast vähendamist selle aasta suhtes, 
mille puhul mittevastavust ei kõrvaldatud.

Or. en
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Selgitus

Tagasiulatuvad karistused on keerulised nii põllumajandustootjatele kui ka haldusasutustele. 
Seega piisab, kui kohaldada karistust üksnes selle aasta suhtes, mille puhul mittevastavust ei 
kõrvaldatud.

Muudatusettepanek 802
Matt Carthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad kehtestada varajase 
hoiatamise süsteemi, mida kohaldatakse 
mittevastavuse üksikjuhtumite korral, mis 
esineb esimest korda ja mille kergemate 
tagajärgede, ulatuse ja kestuse tõttu ei 
järgne nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel 
toetuse vähendamist või sellest ilmajätmist. 
Kui sellele järgneva kontrolli käigus, mis 
tehakse kolme kalendriaasta jooksul, 
tehakse kindlaks, et mittevastavust ei ole 
kõrvaldatud, kohaldatakse esimese lõigu 
kohast vähendamist tagasiulatuvalt.

Liikmesriigid kehtestavad kollase kaardi
süsteemi, mida kohaldatakse 
mittevastavuse üksikjuhtumite korral, mis 
esinevad esimest korda ja mille kergemate 
tagajärgede, ulatuse ja kestuse tõttu ei 
järgne nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel 
toetuse vähendamist või sellest ilmajätmist. 
Kui sellele järgneva kontrolli käigus, mis 
tehakse kolme kalendriaasta jooksul, 
tehakse kindlaks, et mittevastavust ei ole 
kõrvaldatud, kohaldatakse esimese lõigu 
kohast vähendamist tagasiulatuvalt.

Or. en

Muudatusettepanek 803
Peter Jahr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mittevastavuste puhul, mis kujutavad 
otsest ohtu rahva- või loomatervisele, 
kohaldatakse siiski alati toetuse 
vähendamist või sellest ilmajätmist.

välja jäetud

Or. de
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Muudatusettepanek 804
Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 2 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad määruse (EL) .../... 
[ÜPP strateegiakava määrus] III jaotise 
1. peatüki 3. jaos sätestatud 
põllumajandusettevõtete nõustamise 
süsteemi raames näha ette kohustusliku 
koolituse toetusesaajatele, kes on saanud 
varajase hoiatuse.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 805
Peter Jahr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 2 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad määruse (EL) .../... 
[ÜPP strateegiakava määrus] III jaotise 
1. peatüki 3. jaos sätestatud 
põllumajandusettevõtete nõustamise 
süsteemi raames näha ette kohustusliku 
koolituse toetusesaajatele, kes on saanud 
varajase hoiatuse.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 806
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov, Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 2 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad määruse (EL) .../... Liikmesriigid näevad varajase hoiatuse 
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[ÜPP strateegiakava määrus] III jaotise 1. 
peatüki 3. jaos sätestatud 
põllumajandusettevõtete nõustamise 
süsteemi raames näha ette kohustusliku 
koolituse toetusesaajatele, kes on saanud 
varajase hoiatuse.

saanud toetusesaajatele määruse (EL) 
.../... [ÜPP strateegiakava määrus] III 
jaotise 1. peatüki 3. jaos sätestatud 
põllumajandusettevõtete nõustamise 
süsteemi raames ette tingimuslikkusalase 
erikoolituse, mis võib olla kohustuslik.

Or. en

Muudatusettepanek 807
Elsi Katainen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

206. Korduvuse korral on 
vähendusprotsent suurem, kui see on 
hooletusest tingitud mittevastavuse korral 
ja esimest korda sisse nõutud.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Nagu ühtset haldus- ja kontrollisüsteemi puudutavad eeskirjad, peaksid ka tingimuslikkuse 
eeskirjad põhinema subsidiaarsusel. Seetõttu tuleks artikli 86 lõige 3 välja jätta.

Muudatusettepanek 808
Peter Jahr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

206. Korduvuse korral on 
vähendusprotsent suurem, kui see on 
hooletusest tingitud mittevastavuse korral 
ja esimest korda sisse nõutud.

välja jäetud

Or. de
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Muudatusettepanek 809
Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

206. Korduvuse korral on 
vähendusprotsent suurem, kui see on 
hooletusest tingitud mittevastavuse korral 
ja esimest korda sisse nõutud.

3. Suurema mittevastavuse korduvuse 
korral on vähendusprotsent suurem, kui see 
on hooletusest tingitud mittevastavuse 
korral ja esimest korda sisse nõutud. See 
vastab keskkonnale, rahvatervisele, 
töötajate õigustele või loomade heaolule 
avalduva negatiivse mõju suurusele. 
Karistus peaks olema vähemalt 25 % 
käesoleva artikli lõikes 1 osutatud 
maksete kogusummast.

Or. en

Selgitus

Mittevastavuse korduvuse korral peaks finantsmõju olema väga selge ja hoiatav. See tuleks 
sätestada ELi tasandil, et kõik liikmesriigid tõlgendaksid eeskirju ühtmoodi ja et võrdsetes 
võimalustes ei oleks erinevusi. Seda ei kohaldataks väiksemate mittevastavuste, näiteks 
kõrvamärkide puudumise puhul.

Muudatusettepanek 810
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

206. Korduvuse korral on 
vähendusprotsent suurem, kui see on 
hooletusest tingitud mittevastavuse korral 
ja esimest korda sisse nõutud.

3. Korduvuse korral määravad 
liikmesriigid mõistliku 
vähendusprotsendi.

Or. en
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Selgitus

Selles artiklis on vaja õiguslikult täpset nõuet.

Muudatusettepanek 811
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Momchil Nekov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

206. Korduvuse korral on 
vähendusprotsent suurem, kui see on 
hooletusest tingitud mittevastavuse korral 
ja esimest korda sisse nõutud.

3. Korduvuse korral on 
vähendusprotsent suurem, kui see on 
hooletusest tingitud mittevastavuse korral 
ja esimest korda sisse nõutud, ning ei ületa 
15 %.

Or. en

Muudatusettepanek 812
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

206. Korduvuse korral on 
vähendusprotsent suurem, kui see on 
hooletusest tingitud mittevastavuse korral 
ja esimest korda sisse nõutud.

3. Hooletusest tingitud 
mittevastavuse korduvuse korral on 
vähendusprotsent 5 % käesoleva artikli 
lõikes 1 sätestatud maksete kogusummast.

Or. fr

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga luuakse ühine ja ühtlustatud sanktsioonide määr, kui 
tingimuslikkusega seotud kohustusi eiratakse korduvalt, et tagada põllumajandustootjate ja 
muude toetusesaajate võrdne kohtlemine ühtsel turul.

Muudatusettepanek 813
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Norbert Erdős, Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

206. Korduvuse korral on 
vähendusprotsent suurem, kui see on 
hooletusest tingitud mittevastavuse korral 
ja esimest korda sisse nõutud.

3. Korduvuse korral on 
vähendusprotsent 5 % käesoleva artikli 
lõikes 1 osutatud maksete kogusummast.

Or. en

Selgitus

Selles artiklis on vaja õiguslikult täpset nõuet.

Muudatusettepanek 814
Anja Hazekamp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

206. Korduvuse korral on 
vähendusprotsent suurem, kui see on 
hooletusest tingitud mittevastavuse korral 
ja esimest korda sisse nõutud.

3. Korduvuse korral on 
vähendusprotsent üldjuhul 25 % käesoleva 
artikli lõikes 1 osutatud maksete 
kogusummast.

Or. en

Selgitus

Mittevastavuse korduvuse korral peaks finantsmõju olema väga selge ja hoiatav. See tuleks 
sätestada ELi tasandil, et kõik liikmesriigid tõlgendaksid eeskirju ühtmoodi ja et võrdsetes 
võimalustes ei oleks erinevusi.

Muudatusettepanek 815
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Momchil Nekov

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 86 – lõige 3 – lõik 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Edasise korduvuse korral ja õigustatud 
põhjuse puudumisel loetakse, et 
toetusesaaja on tegutsenud tahtlikult 
käesoleva artikli lõike 4 tähenduses.

Or. en

Muudatusettepanek 816
Elsi Katainen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

207. Tahtliku rikkumise korral on see 
vähendusprotsent suurem kui lõike 3 
kohaselt korduvuse korral kohaldatud 
protsendimäär või toetuse saajate hulgast 
väljaarvamine ning selliseid tagajärgi 
võib kohaldada ühe või mitme 
kalendriaasta jooksul.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Tahtlikkuse hindamine on osutunud äärmiselt keeruliseks ja seetõttu võib see lõige tuua eri 
juhtudel kaasa erinevad tõlgendused, mis tähendab, et põllumajandustootjaid ei kohelda 
võrdselt. Samuti tuleks arvesse võtta, et tahtlikkuse määratlust ei kohaldata toetuskavade 
puhul (vt artikli 57 lõiget 3).

Muudatusettepanek 817
Peter Jahr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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207. Tahtliku rikkumise korral on see 
vähendusprotsent suurem kui lõike 3 
kohaselt korduvuse korral kohaldatud 
protsendimäär või toetuse saajate hulgast 
väljaarvamine ning selliseid tagajärgi 
võib kohaldada ühe või mitme 
kalendriaasta jooksul.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 818
Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

207. Tahtliku rikkumise korral on see 
vähendusprotsent suurem kui lõike 3 
kohaselt korduvuse korral kohaldatud 
protsendimäär või toetuse saajate hulgast 
väljaarvamine ning selliseid tagajärgi võib 
kohaldada ühe või mitme kalendriaasta 
jooksul.

4. Suurema tahtliku rikkumise korral 
on see vähendusprotsent vähemalt 50 % 
käesoleva artikli lõikes 1 osutatud 
maksete kogusummast või toetuse saajate 
hulgast väljaarvamine ning selliseid 
tagajärgi võib kohaldada ühe või mitme 
kalendriaasta jooksul. See vastab 
keskkonnale, rahvatervisele, töötajate 
õigustele või loomade heaolule avalduva 
negatiivse mõju suurusele.

Or. en

Selgitus

Suurema tahtliku rikkumise korral peaks finantsmõju olema väga suur. See tuleks sätestada 
ELi tasandil, et kõik liikmesriigid tõlgendaksid eeskirju ühtmoodi ja et võrdsetes võimalustes 
ei oleks erinevusi.

Muudatusettepanek 819
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

207. Tahtliku rikkumise korral on see 
vähendusprotsent suurem kui lõike 3 
kohaselt korduvuse korral kohaldatud 
protsendimäär või toetuse saajate hulgast 
väljaarvamine ning selliseid tagajärgi võib 
kohaldada ühe või mitme kalendriaasta 
jooksul.

4. Tahtliku rikkumise korral on see 
vähendusprotsent suurem kui lõike 3 
kohaselt korduvuse korral kohaldatud 
protsendimäär või toetuse saajate hulgast 
väljaarvamine ning selle 
kindlaksmääramisel lähtutakse 
hinnangust rikkumise tähtsuse kohta, 
võttes aluseks artikli 86 lõikes 1 
kehtestatud kriteeriumid.

Or. en

Muudatusettepanek 820
Matt Carthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

207. Tahtliku rikkumise korral on see 
vähendusprotsent suurem kui lõike 3 
kohaselt korduvuse korral kohaldatud 
protsendimäär või toetuse saajate hulgast 
väljaarvamine ning selliseid tagajärgi võib 
kohaldada ühe või mitme kalendriaasta 
jooksul.

4. Tahtliku rikkumise korral on see 
vähendusprotsent suurem kui lõike 3 
kohaselt korduvuse korral kohaldatud 
protsendimäär või toetuse saajate hulgast 
väljaarvamine, juhul kui toetusesaaja ei 
tegutse või ei võta kohustust tegutseda 
olukorra muutmise nimel, ning selliseid 
tagajärgi võib kohaldada ühe või mitme 
kalendriaasta jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 821
Anja Hazekamp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

207. Tahtliku rikkumise korral on see 
vähendusprotsent suurem kui lõike 3 
kohaselt korduvuse korral kohaldatud 

4. Tahtliku rikkumise korral on see 
vähendusprotsent vähemalt 50 % 
käesoleva artikli lõikes 1 osutatud 
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protsendimäär või toetuse saajate hulgast 
väljaarvamine ning selliseid tagajärgi võib 
kohaldada ühe või mitme kalendriaasta 
jooksul.

maksete kogusummast või toetuse saajate 
hulgast väljaarvamine ning selliseid 
tagajärgi võib kohaldada ühe või mitme 
kalendriaasta jooksul.

Or. en

Selgitus

Tahtliku rikkumise korral peaks finantsmõju olema väga suur. See tuleks sätestada ELi 
tasandil, et kõik liikmesriigid tõlgendaksid eeskirju ühtmoodi ja et võrdsetes võimalustes ei 
oleks erinevusi.

Muudatusettepanek 822
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

207. Tahtliku rikkumise korral on see 
vähendusprotsent suurem kui lõike 3 
kohaselt korduvuse korral kohaldatud 
protsendimäär või toetuse saajate hulgast 
väljaarvamine ning selliseid tagajärgi võib 
kohaldada ühe või mitme kalendriaasta 
jooksul.

4. Tahtliku rikkumise korral ei tohi
see vähendusprotsent olla väiksem kui 10 
% ja see võib hõlmata isegi toetuse saajate 
hulgast väljaarvamist ning selliseid 
tagajärgi võib kohaldada ühe või mitme 
kalendriaasta jooksul.

Or. fr

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga luuakse minimaalne ühtlustatud sanktsioonide määr, kui 
tingimuslikkusega seotud kohustusi eiratakse tahtlikult ja korduvalt, et tagada 
põllumajandustootjate ja muude toetusesaajate võrdne kohtlemine ühtsel turul.

Muudatusettepanek 823
Norbert Erdős, Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

207. Tahtliku rikkumise korral on see 
vähendusprotsent suurem kui lõike 3 
kohaselt korduvuse korral kohaldatud 
protsendimäär või toetuse saajate hulgast 
väljaarvamine ning selliseid tagajärgi võib 
kohaldada ühe või mitme kalendriaasta 
jooksul.

4. Tahtliku rikkumise korral on see 
vähendusprotsent vähemalt 10 % 
käesoleva artikli lõikes 1 osutatud 
maksete kogusummast või toetuse saajate 
hulgast väljaarvamine ning selliseid 
tagajärgi võib kohaldada ühe või mitme 
kalendriaasta jooksul.

Or. en

Selgitus

Selles artiklis on vaja õiguslikult täpset nõuet.

Muudatusettepanek 824
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

207. Tahtliku rikkumise korral on see 
vähendusprotsent suurem kui lõike 3 
kohaselt korduvuse korral kohaldatud 
protsendimäär või toetuse saajate hulgast 
väljaarvamine ning selliseid tagajärgi võib 
kohaldada ühe või mitme kalendriaasta 
jooksul.

4. Tahtliku rikkumise korral 
suurendavad liikmesriigid seda 
vähendusprotsenti asjakohaselt või 
arvatakse põllumajandustootja toetuse 
saajate hulgast välja ning selliseid tagajärgi 
võib kohaldada ühe või mitme 
kalendriaasta jooksul.

Or. en

Selgitus

Selles artiklis on vaja õiguslikult täpset nõuet.

Muudatusettepanek 825
Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

208. Selleks et tagada liikmesriikidele 
võrdsed tingimused ning karistussüsteemi 
tõhusus ja hoiatav mõju, antakse 
komisjonile õigus võtta kooskõlas 
artikliga 100 vastu delegeeritud õigusakte, 
millega täiendatakse käesolevat määrust 
täiendavate eeskirjadega karistuste 
kohaldamise ja arvutamise kohta.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 826
Norbert Lins

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

208. Selleks et tagada liikmesriikidele 
võrdsed tingimused ning karistussüsteemi 
tõhusus ja hoiatav mõju, antakse 
komisjonile õigus võtta kooskõlas 
artikliga 100 vastu delegeeritud õigusakte, 
millega täiendatakse käesolevat määrust 
täiendavate eeskirjadega karistuste 
kohaldamise ja arvutamise kohta.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 827
Elsi Katainen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

208. Selleks et tagada liikmesriikidele 
võrdsed tingimused ning karistussüsteemi 
tõhusus ja hoiatav mõju, antakse 
komisjonile õigus võtta kooskõlas 
artikliga 100 vastu delegeeritud õigusakte, 

välja jäetud
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millega täiendatakse käesolevat määrust 
täiendavate eeskirjadega karistuste 
kohaldamise ja arvutamise kohta.

Or. en

Selgitus

Kõik halduskaristusi käsitlevad eeskirjad peaksid olema teada alates horisontaalse määruse 
vastuvõtmise hetkest. Täiendav reguleerimine delegeeritud õigusaktidega ei toeta 
subsidiaarsust ja muudab ÜPP kava koostamise keeruliseks.

Muudatusettepanek 828
Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Kui toetusesaaja on süüdi 
mõistetud liikmesriikide kohtualluvuses 
toime pandud kuritegudes seoses ÜPP 
maksete või ÜPP vahenditega, näiteks 
pettus, keskkonnavastane kuritegu, 
töötajate õiguste või loomade heaolu 
rikkumine, jäetakse ta maksetest 
automaatselt ja tagasiulatuvalt ilma alates 
rikkumise toimepanemise hetkest ning 
vastavalt kuriteo kestusele ja raskusele.

Or. en

Selgitus

ÜPP avaliku kuvandi hüvanguks ei tohiks toetusesaajad saada ELilt ÜPP vahendeid seaduse 
rikkumise ajal. Et välja on pakutud nii väike, ainult 1 % kontrollimäär ja komisjoni 
ettepanekuga on tühistatud varasem 5 % toetuskõlblikkuse kontrollimäär, on suurenenud 
võimalus, et rikkumised avastatakse alles palju hiljem.

Muudatusettepanek 829
Jan Huitema, Fredrick Federley
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad endale jätta 20 % 
artiklis 86 osutatud vähendamiste ja 
väljaarvamiste kohaldamisest tulenevatest 
summadest.

Liikmesriigid võivad endale jätta 25 % 
ÜPP strateegiakava määruse III jaotise 
I peatüki 2. jaos osutatud vähendamiste ja 
väljaarvamiste kohaldamisest tulenevatest 
tingimuslikkusega seotud summadest.
Liikmesriigid võivad endale jätta 100 % 
nimetatud summadest tingimusel, et 
esmajärjekorras jaotatakse vahendid 
ümber kliima- ja keskkonnaeesmärkidega 
seotud sekkumistele, mis on sätestatud 
ÜPP strateegiakava määruse artiklites 28 
ja 65, ning seejärel konkurentsivõimet 
edendavatele sekkumistele, nagu on 
sätestatud ÜPP strateegiakava määruse 
artiklis 28a.

Or. en

Muudatusettepanek 830
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad endale jätta 20 % 
artiklis 86 osutatud vähendamiste ja 
väljaarvamiste kohaldamisest tulenevatest 
summadest.

Liikmesriigid võivad endale jätta 50 % 
artiklis 86 osutatud vähendamiste ja 
väljaarvamiste kohaldamisest tulenevatest 
summadest. Liikmesriikide makseasutuste 
sel viisil kogutud summasid tuleb 
kasutada otsetoetuste raames, et viia ellu 
riikide strateegiakavades määratletud 
prioriteete, näiteks noorte 
põllumajandustootjate tegevuse 
alustamise toetamine või kõige 
suuremates raskustes sektorite toetamine.

Or. fr
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Muudatusettepanek 831
Annie Schreijer-Pierik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad endale jätta 20 % 
artiklis 86 osutatud vähendamiste ja 
väljaarvamiste kohaldamisest tulenevatest 
summadest.

Liikmesriigid võivad endale jätta 20 % 
määruse (EL) .../... [ÜPP strateegiakava 
määrus] III jaotise I peatüki 2. jaos
osutatud vähendamiste ja väljaarvamiste 
kohaldamisest tulenevatest 
tingimuslikkusega seotud summadest. 
Erandina esimesest lõigust võivad 
liikmesriigid endale jätta 100 % nendest 
summadest, kui need jaotatakse ümber 
kliima- ja keskkonnaeesmärkidega seotud 
sekkumistele.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel peaks olema võimalus jätta endale 100 % vähendamiste ja väljaarvamiste 
summadest, tingimusel, et see eelarve investeeritakse keskkonnale ja/või kliimale kasulikesse 
sekkumistesse, nagu keskkonnakavad või põllumajanduse keskkonna- ja kliimameetmed. 
Süsteem, kus liikmesriikide kogutud eelarvest jääb neile ainult kuni 20 %, toimiks ÜPP 
kliima- ja keskkonnaeesmärkide arvelt.

Muudatusettepanek 832
Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad endale jätta 20 % 
artiklis 86 osutatud vähendamiste ja 
väljaarvamiste kohaldamisest tulenevatest 
summadest.

Liikmesriigid võivad endale jätta 100 % 
artiklis 86 osutatud vähendamiste ja 
väljaarvamiste kohaldamisest tulenevatest 
summadest ning kulutada selle 
põllumajandusettevõtete nõustamise 
süsteemile, et toetusesaajad oleksid 
teabega kursis ja neil oleks võimalus 
järgida ÜPP strateegiakavade määruse 
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[.../....] III jaotise I peatüki 2. jao 
artiklites 11 ja 12 sätestatud ELi tasandi 
tingimuslikkust.

Or. en

Muudatusettepanek 833
Anja Hazekamp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad endale jätta 20 % 
artiklis 86 osutatud vähendamiste ja 
väljaarvamiste kohaldamisest tulenevatest 
summadest.

Liikmesriigid võivad endale jätta 100 % 
artiklis 86 osutatud vähendamiste ja 
väljaarvamiste kohaldamisest tulenevatest 
summadest.

Or. en

Selgitus

On tähtis, et liikmesriikidele ei anta põhjust mitte nõuda raha sisse eeskirju rikkuvatelt 
toetusesaajatelt. Kui liikmesriigid peavad raha komisjonile tagastama, ei ole neile selle 
summa sissenõudmiseks vaeva nägemine nii kasulik. Sissenõutud raha peaks jääma 
liikmesriikidele.

Muudatusettepanek 834
Elsi Katainen, Merja Kyllönen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad endale jätta 20 % 
artiklis 86 osutatud vähendamiste ja 
väljaarvamiste kohaldamisest tulenevatest 
summadest.

Liikmesriigid võivad endale jätta 25 % 
artiklis 86 osutatud vähendamiste ja 
väljaarvamiste kohaldamisest tulenevatest 
summadest.

Or. en
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Selgitus

Osakaalu ei ole põhjust vähendada ja see peaks olema 25 %, sest liikmesriigid rakendavad 
süsteemi ja vastutavad mahaarvamiste eest.

Muudatusettepanek 835
Beata Gosiewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad endale jätta 20 % 
artiklis 86 osutatud vähendamiste ja 
väljaarvamiste kohaldamisest tulenevatest 
summadest.

Liikmesriigid võivad endale jätta 25 % 
artiklis 86 osutatud vähendamiste ja 
väljaarvamiste kohaldamisest tulenevatest 
summadest.

Or. pl

Muudatusettepanek 836
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 88 – lõige 1 – lõik 1 – punkt c – alapunkt iii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii a) iga-aastane tulemusaruanne.

Or. es

Selgitus

Tuleb säilitada kooskõla artikliga 8 seoses teabega, mille peab makseasutus või, kui see on 
kohane, koordineeriv asutus edastama.

Muudatusettepanek 837
Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 88 – lõige 1 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Akrediteeritud makseasutuste
raamatupidamise aastaaruanded EAFRD 
kulude kohta esitatakse iga ÜPP 
strateegiakava tasandil.

Haldaja kinnitus ja raamatupidamise 
aastaaruanded tuleb esitada asjaomastele 
pädevatele makseasutustele.

Or. de

Muudatusettepanek 838
Elsi Katainen, Hilde Vautmans

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 88 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

210. Liikmesriigid teavitavad komisjoni 
korrapäraselt IV jaotise II peatükis 
osutatud ühtse süsteemi kohaldamisest.
Komisjon korraldab liikmesriikidega 
selleteemalisi arvamustevahetusi.

2. Komisjon korraldab 
liikmesriikidega arvamustevahetusi
IV jaotise II peatükis osutatud ühtse 
süsteemi üle.

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid ja komisjon peaksid omavahel mõlemas suunas rohkem teavet vahetama.

Muudatusettepanek 839
Anja Hazekamp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 88 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Komisjon teeb liikmesriikide 
esitatud teabest kokkuvõtte ja koostab 
aruande, mis hõlmab hinnangut 
tingimuslikkuse tulemuslikkuse kohta. 
Aruanne koostatakse üks kord perioodi 
keskel ja üks kord perioodi lõpus ning 
tehakse kättesaadavaks komisjoni 
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veebisaidil.

Or. en

Selgitus

Teave nõuetele vastavuse ja selle toimimise kohta tuleks kokku koguda ning seda üldsusega 
jagada.

Muudatusettepanek 840
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 92 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

215. Artikli 91 lõikes 2 osutatud hinnad 
ja summad konverteeritakse 
liikmesriikides, mis ei ole eurot kasutusele 
võetud, omavääringusse vahetuskursi abil.

1. Artikli 91 lõikes 2 osutatud hinnad 
ja summad konverteeritakse 
liikmesriikides, mis ei ole eurot kasutusele 
võetud, omavääringusse vahetuskursi abil,
võttes aluseks Euroopa Keskpanga poolt 
enne sama aasta 1. oktoobrit määratud 
viimase vahetuskursi;

Or. en

Selgitus

Vajame selgeid määratlusi euro ja teiste ELi vääringute vahetuskurssidele.

Muudatusettepanek 841
Norbert Lins

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 96

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 96 välja jäetud

Toetusesaajaid käsitleva teabe avaldamine

225. Liikmesriigid tagavad fondidest 
toetuse saajate andmete iga-aastase 
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tagantjärele avaldamise kooskõlas 
[määruse (EL) .../... (ühissätete määrus) 
artikli 43 lõigetega 3–5] ning käesoleva 
artikli lõigetega 2, 3 ja 4.

226. [Määruse (EL) .../... (ühissätete 
määrus) artikli 43 lõikeid 3–5] 
kohaldatakse EAGFist ja EAFRDst 
toetuse saajate suhtes, kui see on 
asjakohane; kuid summasid, mis vastavad 
riikliku rahalise osalusele ja 
kaasrahastamise määrale, nagu on 
sätestatud kõnealuse määruse artikli 44 
lõike 3 punktides h ja i, ei kohaldata 
EAGFi suhtes.

227. Käesolevas artiklis kasutatakse 
järgmisi mõisteid:

– „tegevus“ – meede või sekkumine;

– „asukoht“ – omavalitsusüksus, kus 
toetusesaaja elab või on registreeritud, 
ning võimaluse korral sihtnumber või 
selle osa, et omavalitsusüksust kindlaks 
teha.

228.

Kõnealuse määruse artikli 44 lõigetes 3–5 
osutatud teave avaldatakse igas 
liikmesriigis konkreetsel veebisaidil. 
Kõnealune teave on avalikkusele 
kättesaadav kaks aastat alates selle 
esialgsest avaldamisest.

Liikmesriigid ei avalda määruses (EL) 
.../... [ühissätete määrus] artikli 44 lõike 3 
punktide a ja b osutatud teavet, kui 
toetusesaajale ühe aasta jooksul makstav 
toetus on 1 250 eurot või väiksem.

Or. de

Selgitus

Oht, et siinkohal avaldatakse tavapäraste arvude kõrval ka konfidentsiaalsed andmed.

Muudatusettepanek 842
Philippe Loiseau, Jacques Colombier
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 96

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 96 välja jäetud

Toetusesaajaid käsitleva teabe avaldamine

225. Liikmesriigid tagavad fondidest 
toetuse saajate andmete iga-aastase 
tagantjärele avaldamise kooskõlas 
[määruse (EL) .../... (ühissätete määrus) 
artikli 43 lõigetega 3–5] ning käesoleva 
artikli lõigetega 2, 3 ja 4.

226. [Määruse (EL) .../... (ühissätete 
määrus) artikli 43 lõikeid 3–5] 
kohaldatakse EAGFist ja EAFRDst 
toetuse saajate suhtes, kui see on 
asjakohane; kuid summasid, mis vastavad 
riikliku rahalise osalusele ja 
kaasrahastamise määrale, nagu on 
sätestatud kõnealuse määruse artikli 44 
lõike 3 punktides h ja i, ei kohaldata 
EAGFi suhtes.

227. Käesolevas artiklis kasutatakse 
järgmisi mõisteid:

– „tegevus“ – meede või sekkumine;

– „asukoht“ – omavalitsusüksus, kus 
toetusesaaja elab või on registreeritud, 
ning võimaluse korral sihtnumber või 
selle osa, et omavalitsusüksust kindlaks 
teha.

228.

Kõnealuse määruse artikli 44 lõigetes 3–5 
osutatud teave avaldatakse igas 
liikmesriigis konkreetsel veebisaidil. 
Kõnealune teave on avalikkusele 
kättesaadav kaks aastat alates selle 
esialgsest avaldamisest.

Liikmesriigid ei avalda määruses (EL) 
.../... [ühissätete määrus] artikli 44 lõike 3 
punktide a ja b osutatud teavet, kui 
toetusesaajale ühe aasta jooksul makstav 
toetus on 1 250 eurot või väiksem.
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Or. fr

Muudatusettepanek 843
Franc Bogovič

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 96 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

225. Liikmesriigid tagavad fondidest 
toetuse saajate andmete iga-aastase 
tagantjärele avaldamise kooskõlas 
[määruse (EL) .../... (ühissätete määrus) 
artikli 43 lõigetega 3–5] ning käesoleva 
artikli lõigetega 2, 3 ja 4.

välja jäetud

Or. sl

Muudatusettepanek 844
Franc Bogovič

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 96 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

226. [Määruse (EL) .../... (ühissätete 
määrus) artikli 43 lõikeid 3–5] 
kohaldatakse EAGFist ja EAFRDst 
toetuse saajate suhtes, kui see on 
asjakohane; kuid summasid, mis vastavad 
riikliku rahalise osalusele ja 
kaasrahastamise määrale, nagu on 
sätestatud kõnealuse määruse artikli 44 
lõike 3 punktides h ja i, ei kohaldata 
EAGFi suhtes.

välja jäetud

Or. sl

Muudatusettepanek 845
Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 96 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

226. [Määruse (EL) .../... (ühissätete 
määrus) artikli 43 lõikeid 3–5] 
kohaldatakse EAGFist ja EAFRDst toetuse 
saajate suhtes, kui see on asjakohane; kuid 
summasid, mis vastavad riikliku rahalise 
osalusele ja kaasrahastamise määrale, 
nagu on sätestatud kõnealuse määruse 
artikli 44 lõike 3 punktides h ja i, ei 
kohaldata EAGFi suhtes.

2. [Määruse (EL) .../... (ühissätete 
määrus) artikli 43 lõikeid 3–5] 
kohaldatakse EAGFist ja EAFRDst toetuse 
saajate suhtes, kui see on asjakohane.

Or. en

Selgitus

Ei ole põhjust jätta välja kaasrahastamise määrade või liikmesriikide rahalise osalusega 
seotud läbipaistvust. See on nõutav kõigi teiste ühissätete määruse hõlmatavate vahendite 
puhul.

Muudatusettepanek 846
Anja Hazekamp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 96 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

226. [Määruse (EL) .../... (ühissätete 
määrus) artikli 43 lõikeid 3–5] 
kohaldatakse EAGFist ja EAFRDst toetuse 
saajate suhtes, kui see on asjakohane; kuid 
summasid, mis vastavad riikliku rahalise 
osalusele ja kaasrahastamise määrale, 
nagu on sätestatud kõnealuse määruse 
artikli 44 lõike 3 punktides h ja i, ei 
kohaldata EAGFi suhtes.

2. [Määruse (EL) .../... (ühissätete 
määrus) artikli 43 lõikeid 3–5] 
kohaldatakse EAGFist ja EAFRDst toetuse 
saajate suhtes, kui see on asjakohane;

Or. en

Selgitus

Ei ole põhjust jätta välja kaasrahastamise määrade või liikmesriikide rahalise osalusega 
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seotud läbipaistvust.

Muudatusettepanek 847
Franc Bogovič

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 96 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

227. Käesolevas artiklis kasutatakse 
järgmisi mõisteid:

välja jäetud

– „tegevus“ – meede või sekkumine;

– „asukoht“ – omavalitsusüksus, kus 
toetusesaaja elab või on registreeritud, 
ning võimaluse korral sihtnumber või 
selle osa, et omavalitsusüksust kindlaks 
teha.

Or. sl

Muudatusettepanek 848
Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 96 – lõige 3 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „asukoht“ – omavalitsusüksus, kus 
toetusesaaja elab või on registreeritud, ning 
võimaluse korral sihtnumber või selle osa, 
et omavalitsusüksust kindlaks teha.

– „asukoht“ – kas omavalitsusüksus, 
kus toetusesaaja või tegelik tulusaaja elab 
või on registreeritud, ning võimaluse korral 
sihtnumber või selle osa, et 
omavalitsusüksust kindlaks teha, või põld, 
kus tegevus toimub.

Or. en

Selgitus

Mõnel juhul elab toetusesaaja põldudest kaugel, põllud asuvad laial maa-alal hajutatult või 
toetusesaaja kuulub suurema ettevõtte omandistruktuuri.
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Muudatusettepanek 849
Anja Hazekamp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 96 – lõige 3 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „asukoht“ – omavalitsusüksus, kus 
toetusesaaja elab või on registreeritud, ning 
võimaluse korral sihtnumber või selle osa, 
et omavalitsusüksust kindlaks teha.

– „asukoht“ – ühest küljest 
omavalitsusüksus, kus toetusesaaja elab või 
on registreeritud, ning võimaluse korral 
sihtnumber või selle osa, et 
omavalitsusüksust kindlaks teha, ja teisest 
küljest põld, kus tegevus toimub.

Or. en

Muudatusettepanek 850
Franc Bogovič

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 96 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

228. Kõnealuse määruse artikli 44 
lõigetes 3–5 osutatud teave avaldatakse 
igas liikmesriigis konkreetsel veebisaidil. 
Kõnealune teave on avalikkusele 
kättesaadav kaks aastat alates selle 
esialgsest avaldamisest.

välja jäetud

Liikmesriigid ei avalda määruses (EL) 
.../... [ühissätete määrus] artikli 44 lõike 3 
punktide a ja b osutatud teavet, kui 
toetusesaajale ühe aasta jooksul makstav 
toetus on 1 250 eurot või väiksem.

Or. sl

Muudatusettepanek 851
Anja Hazekamp

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 96 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealuse määruse artikli 44 lõigetes 3–5 
osutatud teave avaldatakse igas 
liikmesriigis konkreetsel veebisaidil. 
Kõnealune teave on avalikkusele 
kättesaadav kaks aastat alates selle 
esialgsest avaldamisest.

Kõnealuse määruse artikli 44 lõigetes 3–5 
osutatud teave avaldatakse igas 
liikmesriigis konkreetsel veebisaidil. 
Kõnealune teave on avalikkusele 
kättesaadav vähemalt viis aastat alates selle 
esialgsest avaldamisest.

Or. en

Selgitus

Teave peaks jääma kättesaadavaks kauem kui kaheks aastaks, et võimaldada seada andmete 
tõlgendamisel neid õigesse konteksti.

Muudatusettepanek 852
Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 96 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealuse määruse artikli 44 lõigetes 3–5 
osutatud teave avaldatakse igas 
liikmesriigis konkreetsel veebisaidil. 
Kõnealune teave on avalikkusele 
kättesaadav kaks aastat alates selle 
esialgsest avaldamisest.

Kõnealuse määruse artikli 44 lõigetes 3–5 
osutatud teave avaldatakse igas 
liikmesriigis konkreetsel veebisaidil. 
Kõnealune teave on avalikkusele 
kättesaadav viis aastat alates selle 
esialgsest avaldamisest.

Or. en

Selgitus

Arvestades, et programmitöö periood võib kesta seitse aastat või kauem, võib teatava 
lähenemisviisi hindamiseks vaja minna vanemat teavet.

Muudatusettepanek 853
Anja Hazekamp
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 96 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid ei avalda määruses (EL) 
.../... [ühissätete määrus] artikli 44 lõike 3 
punktide a ja b osutatud teavet, kui 
toetusesaajale ühe aasta jooksul makstav 
toetus on 1 250 eurot või väiksem.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Mitmes liikmesriigis on suur rühm toetusesaajaid, kes saavad alla 1 250 euro suurust toetust. 
Seepärast ei ole põhjust neid rühmi läbipaistvusnõude kohaldamisel välja jätta.

Muudatusettepanek 854
Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 96 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid ei avalda määruses (EL) 
.../... [ühissätete määrus] artikli 44 lõike 3 
punktide a ja b osutatud teavet, kui 
toetusesaajale ühe aasta jooksul makstav 
toetus on 1 250 eurot või väiksem.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

See tähendab sisuliselt aruandekohustuse kaotamist liikmesriikide paljude väikeste 
põllumajandustootjate kohta. Tegelikult on seda teavet aga vaja kui sisendit väikestele 
põllumajandustootjatele makstava ÜPP toetuse tõhususe hindamiseks. Varasem poliitika on 
kallutatud väikeste põllumajandustootjate vastu ja nende väljajätmine statistilisest 
aruandlusest kuulub selle alla: kui neid ei dokumenteerita, võib neid hõlpsamini kõrvale jätta 
ja nende vajadusi eirata. Õigupoolest aga vajame nende põllumajandustootjate kohta teavet, 
et luua neile kasulik poliitika, aidata neil ellu jääda, pääseda turgudele ja teha omavahel 
koostööd.
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Muudatusettepanek 855
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 96 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid ei avalda määruses (EL) 
.../... [ühissätete määrus] artikli 44 lõike 3 
punktide a ja b osutatud teavet, kui 
toetusesaajale ühe aasta jooksul makstav 
toetus on 1 250 eurot või väiksem.

Liikmesriigid ei avalda määruse (EL) .../... 
[ühissätete määrus] artikli 44 lõike 3 
punktides a ja b osutatud teavet, kui 
toetusesaajale ühe aasta jooksul makstav 
toetus on 1 250 eurot või väiksem ja kui 
toetuskõlblik ala on väiksem kui 
10 hektarit.

Or. en

Muudatusettepanek 856
Franc Bogovič

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 96 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 96 a

Toetusesaajate andmete avaldamine

1. Liikmesriigid tagavad fondidest toetuse 
saajate andmete iga-aastase tagantjärele 
avaldamise. Avaldatakse järgmine teave:

(a) toetusesaaja nimi järgmiselt:

i) ees- ja perekonnanimi, kui toetusesaaja
on füüsiline isik;

ii) täielik ametlik registreeritud nimi, kui 
toetusesaaja on juriidiline isik, kellel on 
asjaomase liikmesriigi õigusaktide 
kohaselt iseseisev õigusvõime;

iii) täielik ametlik registreeritud või muul 
viisil ametlikult tunnustatud nimi, kui 
toetusesaaja on iseseisva õigusvõimeta 
ühendus;
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(b) omavalitsusüksus, kus toetusesaaja 
elab või on registreeritud, ning võimaluse 
korral sihtnumber või selle osa, et 
omavalitsusüksus kindlaks teha;

(c) iga fondidest rahastatud meetme puhul 
vastav toetussumma, mille toetusesaaja on 
saanud asjaomasel eelarveaastal;

(d) mõlemast fondist rahastatud meetme 
liik ja kirjeldus ning fond, millest punktis 
c osutatud toetus saadi.

Esimeses lõigus osutatud teave 
avaldatakse igas liikmesriigis ühel 
veebisaidil. Kõnealune teave on 
avalikkusele kättesaadav kaks aastat 
alates selle esialgsest avaldamisest.

2. Seoses toetustega, mis vastavad 
EAFRDst rahastatud meetmetele, nagu 
on osutatud lõike 1 esimese lõigu punktis 
c, vastavad avaldatavad summad avaliku 
sektori rahastamise kogusummale, mis 
hõlmab nii liidu kui ka riiklikku osalust.

3. Liikmesriigid ei avalda toetusesaaja 
nime lõike 1 punkti a kohaselt, kui 
toetusesaajale ühe aasta jooksul makstav 
toetus on 1 250 eurot või vähem.

Or. sl

Selgitus

Kuna kavandatud süsteemi kohaselt tekiks suur halduskoormus, oleks parem säilitada 
süsteem, mida EAGFi ja EAFRD toetusesaajate andmete avaldamiseks kasutatakse praegu 
(iga-aastane avaldamine, makseasutuse kohustus avaldada andmed, praegune andmete 
loetelu, EAGFi ja EAFRD jaoks ühtne veebisait) ja mis põhineb üksnes horisontaalsel 
määrusel.

Muudatusettepanek 857
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 97

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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Artikkel 97 välja jäetud

Toetusesaajate teavitamine neid 
puudutavate andmete avaldamisest

Liikmesriigid teavitavad toetusesaajaid 
sellest, et nende andmed avaldatakse 
artikli 96 kohaselt ning et liidu 
finantshuvide tagamise eesmärgil võivad 
liidu ja liikmesriikide auditeerimis- ja 
uurimisorganid nende isikuandmeid 
töödelda.

Määruse (EL) 2016/679 nõuete kohaselt 
teavitavad liikmesriigid toetusesaajaid 
seoses kõnealuse määruse kohastest 
õigustest ning kõnealuste õiguste 
kasutamisel kohaldatavast korrast.

Or. fr

Muudatusettepanek 858
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 98

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 98 välja jäetud

Rakendamisvolitused

Komisjon võtab vastu rakendusaktid, 
millega sätestatakse eeskirjad:

(ggg) artiklite 96 ja 97 kohase avaldamise 
vormi, sealhulgas meetme või sekkumise 
esitamisviis, ning ajakava kohta;

(hhh) artikli 97 ühetaoliseks 
kohaldamiseks;

(iii) komisjoni ja liikmesriikide koostöö 
kohta.

Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 101 lõikes 3 nimetatud 
kontrollimenetlusega.

Or. fr
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Muudatusettepanek 859
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 100 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

234. Artiklites 10, 15, 21, 36, 38, 39, 42, 
45, 50, 52, 53, 58, 62, 72, 74, 79, 86, 92, 
93 ja 103 osutatud õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte antakse komisjonile 
seitsmeks aastaks alates käesoleva määruse 
jõustumise kuupäevast. Komisjon esitab 
delegeeritud volituste kohta aruande 
hiljemalt üheksa kuud enne seitsmeaastase
tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist 
pikendatakse vaikimisi samaks 
ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui 
Euroopa Parlament või nõukogu esitab 
selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud 
enne iga ajavahemiku lõppemist.

2. Artiklites 10, 15, 21, 36, 38, 39, 42, 
45, 50, 52, 53, 58, 62, 72, 74, 79, 86, 92, 
93 ja 103 osutatud õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte antakse komisjonile 
neljaks aastaks alates käesoleva määruse 
jõustumise kuupäevast. Komisjon esitab 
delegeeritud volituste kohta aruande 
hiljemalt üheksa kuud enne nelja-aastase
tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist 
pikendatakse vaikimisi samaks 
ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui 
Euroopa Parlament või nõukogu esitab 
selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud 
enne iga ajavahemiku lõppemist.

Or. en

Selgitus

Delegeeritud volituste andmine seitsmeks aastaks oleks liiga palju. Nelja-aastane periood 
oleks palju demokraatlikum.

Muudatusettepanek 860
Ricardo Serrão Santos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 102 – lõige 1 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) määruse (EL) 1306/2013 artiklit 5, 
artikli 7 lõiget 3, artikleid 9 ja 34, artikli 
35 lõiget 4, artikleid 36, 37, 38, 43, 51, 52, 
54, 110 ja 111 ning asjaomaseid 
rakenduseeskirju ja delegeeritud õigusakte 
kohaldatakse jätkuvalt EAGFi puhul seoses 
põllumajanduslikul eelarveaastal 2020 ja 

(a) määruse (EL) 1306/2013 artiklit 5, 
artikli 7 lõiget 3, artiklit 9, artikli 26 
lõiget 5, artiklit 34, artikli 35 lõiget 4, 
artikleid 36, 37, 38, 43, 51, 52, 54, 110 ja 
111 ning asjaomaseid rakenduseeskirju ja 
delegeeritud õigusakte kohaldatakse 
jätkuvalt EAGFi puhul seoses 
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varem tekkinud kulude ja tehtud maksetega 
ning EAFRD puhul seoses määruse (EL) nr 
1305/2013 alusel komisjoni poolt heaks 
kiidetud maaelu arengu programmide 
raames tehtud kulude ja maksetega.

põllumajanduslikul eelarveaastal 2020 ja 
varem tekkinud kulude ja tehtud maksetega
ning EAFRD puhul seoses määruse (EL) nr 
1305/2013 alusel komisjoni poolt heaks 
kiidetud maaelu arengu programmide 
raames tehtud kulude ja maksetega.

Or. en

Muudatusettepanek 861
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 103 välja jäetud

Üleminekumeetmed

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 101 vastu delegeeritud õigusakte, 
millega täiendatakse käesolevat määrust 
seoses eranditega, mida tehakse vajaduse 
korral käesolevas määruses sätestatud 
eeskirjadest ja nendele lisaks.

Or. en

Selgitus

Ma ei saa nõustuda komisjonile üleminekumeetmete valdkonnas delegeeritud volituste 
andmisega. Need peavad vastu võtma ELi kaasseadusandjad põhimäärusega ja seega on 
tegemist põhilise poliitilise otsusega.

Muudatusettepanek 862
Sofia Ribeiro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui kokkulepet ei saavutata ÜPP 2020. 
aasta järgseks reformiks või järgmiseks 
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mitmeaastaseks finantsraamistikuks, tuleb 
luua Euroopa põllumajandustootjate 
jätkuvat toetamist kindlustav 
üleminekumehhanism. Kõnealuse 
mehhanismi abil peaks olema võimalik 
tagada uute rahastamisvahendite 
sissevool ning säilitada praegused ÜPP 
eeskirjad nii esimesele kui ka teisele 
sambale koos investeerimisprojektide 
mitmeaastase iseloomu tagamisega.

Or. pt

Muudatusettepanek 863
Franc Bogovič

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 104 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 
2021.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 
2023.

Or. sl

Selgitus

2021. aasta tähtaega oleks keeruline saavutada, arvestades, et rakendamiseeskirjad tuleb 
õigeaegselt vastu võtta, vajalikud rahastamisallikad tuleb kättesaadavaks teha ning uute IT 
süsteemide väljatöötamiseks (järelevalve, eesmärkide saavutamisel tehtavate edusammude 
salvestamine näitajaid kasutades jne) tuleb anda piisavalt aega.
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