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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 
Teksti asendamine on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus 
tekst on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas.

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida osutavad läbivaadatava 
õigusakti eelnõu asjaomasele tekstiosale. Kui muudatusettepanek puudutab 
kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, märgitakse 
päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja neljandale reale 
viide muudetavale sättele.

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 
muudatusettepanekud

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 
tähistatud sümboliga ▌ või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 
tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 
kriipsutatud. 
Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 
lõpliku teksti vormistamiseks.
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühise 
põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2018)0393),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 43 lõiget 2, 
mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0247/2018),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

– võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni raportit ning arengu-, 
eelarve-, eelarvekontrolli- ja regionaalarengu komisjonide arvamusi (A8-0000/2018),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab 
oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Käesoleva määrusega ette nähtud 
sekkumisviiside ja meetmete suhtes tuleks 
kohaldada Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL, Euratom) .../... [uus 
finantsmäärus]12 sätteid, eelkõige neid, 
mis käsitlevad eelarve täitmist koostöös 
liikmesriikidega, akrediteeritud asutuste 
toimimist ja eelarvepõhimõtteid.

(5) Käesoleva määrusega ette nähtud 
sekkumisviiside ja meetmete suhtes tuleks 
kohaldada Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL, Euratom) 2018/104612

sätteid, eelkõige neid, mis käsitlevad 
eelarve täitmist koostöös liikmesriikidega, 
akrediteeritud asutuste toimimist ja 
eelarvepõhimõtteid.

__________________ __________________

12 Määrus (EL, Euratom) nr ... [uus 
finantsmäärus].

12 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 
2018. aasta määrus (EL, 
Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu 
üldeelarve suhtes kohaldatavaid 
finantsreegleid ja millega muudetakse 
määrusi (EL) No1296/2013, (EL) 
nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, 
(EL) nr 1304/2013, (EL) No1309/2013, 
(EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja 
(EL) nr 283/2014 ja otsust 
nr 541/2014/EL ning tunnistatakse 
kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 
966/2012 (ELT L 193, 30.7.2018, lk 1).

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL, Euratom) .../... [ühissätete 
määrus]1 sätteid tuleks kohaldada 
mutandis mutandis käesolevas määruses 
sätestatud sekkumiste ja meetmete suhtes.
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Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2– lõik 1– punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) „väljundnäitaja“ – väljundnäitaja 
määruse (EL) …/… [ühissätete määrus] 
artikli 2 punkti 12 tähenduses.

Or. en

Muudatusettepanek 4

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c b) „tulemusnäitaja“ – tulemusnäitaja 
määruse (EL) …/… [ühissätete määrus] 
artikli 2 punkti 13 tähenduses.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt c c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c c) „suur puudus“ – suur puudus 
määruse (EL) …/… [ühissätete määrus] 
artikli 2 punkti 30 tähenduses.

Or. en
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt c d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c d) „vahendusasutus“ –
vahendusasutus määruse (EL) …/… 
[ühissätete määrus] artikli 2 punkti 7 
tähenduses.

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt c e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c e) „tegevuskava“ – tegevuskava 
vastavalt artikli 39 lõikele 1 ja artikli 40 
lõikele 1;

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 a

Teavitusmeetmed

1. Artikli 7 punkti e kohaselt 
rahastatava teavitamise eesmärk on 
eelkõige aidata kaasa ÜPP selgitamisele, 
rakendamisele ja arendamisele ning tõsta 
üldsuse teadlikkust selle sisust ja 
eesmärkidest, taastada kriiside järgselt 
teavituskampaaniate kaudu tarbijate 
usaldust, teavitada põllumajandustootjaid 
ja teisi maapiirkondades tegutsevaid 
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isikuid ning edendada Euroopa 
põllumajandusmudelit ja aidata kodanikel 
seda mõista. Teavituse eesmärk on 
levitada liidus ja sellest väljaspool ühtset, 
objektiivset ja terviklikku teavet.

2. Lõikes 1 osutatud meetmed võivad 
olla:

(a) kolmandate isikute esitatud iga-
aastased tööprogrammid või muud 
erimeetmed;

(b) komisjoni algatusel rakendatud 
meetmed. Seejuures jäetakse välja 
õigusaktidega nõutavad meetmed ning 
liidu mõne teise meetme raames juba 
toetust saavad meetmed. 

Esimese lõigu punktis b osutatud 
meetmete rakendamiseks võivad 
komisjoni abistada väliseksperdid. 
Esimeses lõigus osutatud meetmed peavad 
samuti aitama kaasa liidu poliitiliste 
prioriteetide propageerimisele, tingimusel 
et need on seotud käesoleva määruse 
üldeesmärkidega.

3. Komisjon avaldab kord aastas 
konkursikutsed vastavalt finantsmääruses 
sätestatud tingimustele.

4. Käesoleva artikli alusel 
kavandatud ja rakendatud meetmetest 
teavitatakse artikli 101 lõikes 1 osutatud 
komiteed.

5. Komisjon esitab iga kahe aasta 
tagant Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule käesoleva artikli rakendamise 
kohta aruande.

Or. en

Selgitus

Artikkel 44 viidud artikli 6 kui käesoleva peatüki uue artikli järele; sisus muudatusi ei ole.
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 1– sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mõlemast fondist võib kas komisjoni 
algatusel või tema nimel otseselt rahastada 
ÜPP rakendamiseks vajalikku 
ettevalmistust, seiret, haldus- ja tehnilist 
abi ning hindamist, auditeerimist ja 
kontrolli. Eelkõige hõlmavad need 
järgmist:

Mõlemast fondist võib kas komisjoni 
algatusel või tema nimel otseselt rahastada 
ÜPP rakendamiseks vajalikku 
ettevalmistust, seiret, haldus- ja tehnilist 
abi ning hindamist, auditeerimist ja 
kontrolli. Määruse (EL) .../... [ÜPP 
strateegiakava määrus] artikli 86 lõikes 3 
osutatud EAFRD rahalise osaluse puhul 
võetakse arvesse haldussuutlikkuse 
suurenemist seoses uute juhtimis- ja 
kontrollisüsteemidega liikmesriigis.
Eelkõige hõlmavad need järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[…] välja jäetud

Or. en

Selgitus

Selle artikli sõnastusest pool on viidud artiklisse 9 (uus) ja pool artiklisse 10 a (uus)

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 a
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Pädev asutus

1. Liikmesriigid määravad 
ministeeriumi tasandil asutuse, kes 
vastutab järgmise eest:

(a) artikli 9 a lõikes 2 osutatud 
makseasutustele akrediteeringu andmine 
ning selle läbivaatamine ja tühistamine;

(b) artiklis 10 a osutatud 
koordineeriva asutuse akrediteerimine;

(c) artiklis 11 osutatud 
sertifitseerimisasutuse määramine;

(d) pädevale asutusele käesoleva 
peatüki alusel pandud ülesannete 
täitmine.

2. Pädev asutus teeb vormikohase 
otsuse makseasutusele ja koordineerivale 
asutusele akrediteeringu andmise või 
pärast akrediteeringu läbivaatamist selle 
tühistamise kohta selliste 
akrediteerimistingimuste kontrollimise 
alusel, mille komisjon võtab vastu 
vastavalt artikli 12 a lõike 1 punktile a. 
Pädev asutus teavitab komisjoni 
viivitamata antud ja tühistatud 
akrediteeringutest.

Or. en

(Vt endise artikli 9 (muudetud) sõnastust)

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 välja jäetud

Pädev asutus

13. Liikmesriigid määravad 
ministeeriumi tasandil asutuse, kes 
vastutab järgmise eest:

(j) artikli 8 lõikes 2 osutatud 
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makseasutustele akrediteeringu andmine 
ning selle läbivaatamine ja tühistamine;

(k) artikli 8 lõikes 4 osutatud 
koordineeriva asutuse akrediteerimine;

(l) artiklis 11 osutatud 
sertifitseerimisasutuse määramine;

(m) pädevale asutusele käesoleva 
peatüki alusel pandud ülesannete 
täitmine.

14. Pädev asutus teeb vormikohase 
otsuse makseasutusele ja koordineerivale 
asutusele akrediteeringu andmise või 
pärast akrediteeringu läbivaatamist selle 
tühistamise kohta selliste 
akrediteerimistingimuste kontrollimise 
alusel, mille komisjon võtab vastu 
vastavalt artikli 10 lõike 1 punktile a. 
Pädev asutus teavitab komisjoni 
viivitamata antud ja tühistatud 
akrediteeringutest.

Or. en

(Selle artikli sõnastus on viidud uude artiklisse 8 a ja sõnastust on muudetud)

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Artikkel 9 a

Makseasutused

1. Makseasutused on liikmesriikide 
asutused või talitused, kes vastutavad 
artikli 5 lõikes 2 ja artiklis 6 osutatud 
kulude haldamise ja kontrolli eest.

Kui maksete tegemine välja arvata, võib 
nimetatud ülesannete täitmist delegeerida.

2. Liikmesriigid akrediteerivad 
makseasutustena asutused või talitused, 
kes kohaldavad halduskorraldust ja 
sisekontrollisüsteemi, mis annavad 
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piisava tagatise selle kohta, et maksed on 
seaduslikud ja korrektsed ning nende 
suhtes kohaldatakse nõuetekohast 
arvepidamist. Selleks täidavad 
makseasutused artikli 12a lõike 1 punkti a 
kohaselt komisjoni kehtestatud 
akrediteerimise miinimumtingimusi 
seoses sisekeskkonna, kontrollitegevuse, 
teabe ja selle edastamise ning seirega.

Iga liikmesriik piirab akrediteeritud 
makseasutuste arvu järgmiselt:

(a) üks asutus riigi tasandil või, kui 
see on kohaldatav, üks asutus piirkonna 
kohta; ning

(b) üks asutus, nii EAGFi kui ka 
EAFRD kulude haldamiseks.

Kui makseasutused luuakse piirkondlikul 
tasandil, peavad liikmesriigid siiski lisaks 
akrediteerima riiklikul tasandil 
makseasutuse selliste toetuskavade jaoks, 
mida nende iseloomu tõttu tuleb hallata 
riigi tasandil, või andma kõnealuste 
kavade haldamise volitused üle oma 
piirkondlikele makseasutustele.

Makseasutustelt, mis ei suutnud hallata 
EAGFi või EAFRD kulusid vähemalt 
kolme aasta jooksul, võetakse nende 
akrediteering ära.

Liikmesriigid ei tohi täiendavalt määrata 
uut makseasutust pärast käesoleva 
määruse jõustumist.

3. Määruse (EL, Euratom) 2018/… 
[uus finantsmäärus] artikli 63 lõigete 5 ja 
6 kohaldamisel koostab akrediteeritud 
makseasutuse juht hiljemalt asjaomasele 
eelarveaastale järgneva aasta 15. 
veebruariks järgmised dokumendid ja 
esitab need komisjonile:

(a) raamatupidamise aastaaruanne 
kulude kohta, mis on kantud nende 
akrediteeritud makseasutustele 
delegeeritud ülesannete täitmise käigus, 
nagu on ette nähtud finantsmääruse 
artikli 63 lõike 5 punktiga a, ja millele on 
lisatud vajalik teave 
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raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja 
heakskiitmise kohta vastavalt artiklile 51;

(b) artikli 51 lõikes 1 osutatud iga-
aastane kontrollimise ja heakskiitmise 
aruanne, mis tõendab, et kulud tehti 
vastavalt artiklile 35;

(c) finantsmääruse artikli 63 lõikega 6 
ettenähtud liidu vahendite haldaja 
kinnitus selle kohta, et asjaomane teave 
on nõuetekohaselt esitatud, täielik ja 
täpne, nagu on ette nähtud 
finantsmääruse artikli 63 lõike 6 punktiga 
a,

Komisjon võib 15. veebruariks seatud 
tähtaega, millele on osutatud esimeses 
lõigus, erakorraliselt pikendada 1. 
märtsini, kui asjaomane liikmesriik seda 
taotleb, nagu on ette nähtud 
finantsmääruse artikli 63 lõike 7 teise 
lõiguga.

4. Kui akrediteeritud makseasutus ei 
täida või enam ei täida ühte või mitut 
lõikega 2 ettenähtud 
akrediteerimiskriteeriumit, tunnistab 
liikmesriik omal algatusel või komisjoni 
taotlusel akrediteeringu kehtetuks, kui 
makseasutus ei tee pädeva asutuse poolt 
kindlaks määratud tähtaja jooksul 
vajalikke kohandusi vastavalt probleemi 
tõsidusele.

5. Makseasutused haldavad oma 
vastutusalasse kuuluvaid riikliku 
sekkumisega seotud toiminguid ja tagavad 
nende kontrolli ning neil lasub üldine 
vastutus kõnealuses valdkonnas.

Kui toetust antakse rahastamisvahendi 
kaudu, mida rakendab EIP või muu 
rahvusvaheline finantseerimisasutus, 
milles liikmesriigil on osalus, peab 
makseasutus tuginema 
kontrolliaruandele, mida tõendavad EIP 
või muu rahvusvahelise asutuse esitatud 
maksetaotlused.

Or. en
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(Vt endise artikli 8 (muudetud) sõnastust)

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10 välja jäetud

Komisjoni volitused

13. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 100 vastu delegeeritud 
õigusakte, et täiendada käesolevat 
määrust eeskirjadega, milles käsitatakse 
järgmist:

(j) artikli 8 lõikes 2 osutatud 
makseasutuste ja artikli 8 lõikes 4 
osutatud koordineerivate asutuste 
akrediteerimise miinimumtingimused;

(k) makseasutuste kohustused seoses 
riikliku sekkumisega ning eeskirjad nende 
juhtimis- ja kontrollialase pädevuse sisu 
kohta.

14.

Komisjon võtab vastu rakendusaktid, 
millega sätestatakse eeskirjad:

(j) makseasutuste ja koordineerivate 
asutuste akrediteerimise, akrediteeringu 
kehtetuks tunnistamise ja selle 
läbivaatamise menetlused ning 
makseasutuste akrediteeringu järelevalve 
menetlused;

(k) makseasutuste vahendite haldaja 
kinnituse aluseks olev töö ja kontrollid, 
millele on osutatud artikli 8 lõike 3 
punktis c;

(l) artikli 8 lõikes 4 osutatud 
koordineeriva asutuse toimimine ja teabe
esitamine komisjonile.

Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 101 lõikes 3 nimetatud 
kontrollimenetlusega.
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Or. en

(Selle artikli sõnastus on viidud uude artiklisse 12 a (uus) (ja sõnastust on muudetud))

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10 a

Koordineerivad asutused

Mitme makseasutuse akrediteerimise 
korral määravad liikmesriigid avalik-
õigusliku koordineeriva asutuse, kellele ta 
paneb järgmised ülesanded:

(a) komisjonile esitatava teabe 
kogumine ja komisjonile edastamine;

(b) artikli 52 lõikes 1 osutatud iga-
aastase tulemuste kontrollimise ja 
heakskiitmise aruande esitamine;

(c) meetmete võtmine või 
koordineerimine, eesmärgiga kõrvaldada 
üldist laadi puudused ja teavitada 
komisjoni järelmeetmetest; artikli 39 
lõikes 1 ja/või artikli 40 lõikes 1 osutatud 
tegevuskava abil.

(d) liidu õigusnormide ühtlustatud 
kohaldamise edendamine ja tagamine.

2. Määruse (EL, Euratom) 2018/… 
[uus finantsmäärus] artikli 63 lõigete 5 ja 
6 kohaldamisel koostada hiljemalt 
asjaomasele eelarveaastale järgneva aasta 
15. veebruariks halduslik kinnitav avaldus 
ja esitada see komisjonile:

(a) juhtimissüsteem toimib 
nõuetekohaselt, andes vajaliku tagatise 
seoses iga-aastases tulemusaruandes 
esitatud väljunditega, nagu on ette nähtud 
finantsmääruse artikli 63 lõike 6 
punktidega b ja c,

(b) auditi ja kontrollide käigus 
süsteemides tuvastatud vigade ja nõrkuste 
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olemuse ja ulatuse analüüsi ning võetud 
või kavandatud parandusmeetmed, nagu 
on ette nähtud finantsmääruse artikli 63 
lõike 5 punktiga b.

Liikmesriikide puhul, kellel ei ole 
koordineerivat asutust, määratakse 
käesolevas artiklis kirjeldatud ülesanded 
pädevale asutusele.

Esimese lõigu punktis a osutatud 
finantsteabe töötlemisega seoses 
kohaldatakse koordineeriva asutuse 
suhtes liikmesriigipoolset 
eriakrediteerimist.

Koordineeriva asutuse esitatav iga-
aastane kontrollimise ja heakskiitmise 
aruanne sisaldab artikli 11 lõikes 1 
osutatud arvamust ja edastamisel 
lisatakse sellele liidu vahendite haldaja 
kinnitus, mis hõlmab kõnealust aruannet 
tervikuna.

Or. en

(Vt endise artikli 8 sõnastust (muudetud))

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealuses arvamuses märgitakse ka seda, 
kas kontroll seab artikli 8 lõike 3 punktis c 
osutatud liidu vahendite haldaja kinnituses 
esitatud väited kahtluse alla.

Kõnealuses arvamuses märgitakse ka seda, 
kas kontroll seab artikli 9 a lõike 3 punktis 
c osutatud liidu vahendite haldaja 
kinnituses esitatud väited kahtluse alla.

Or. en

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab vastu rakendusaktid, 
millega kehtestatakse eeskirjad seoses 
sertifitseerimisasutuste ülesannetega, 
sealhulgas teostatavate kontrollidega ja 
kontrollitavate asutustega, ning 
kõnealuste asutuste koostatavate 
sertifikaatide ja aruannete ning 
saatedokumentidega.

Kui liikmesriikide pädevad asutused on 
määranud artiklis 11 osutatud 
sertifitseerimisasutuse ja teavitanud 
sellest komisjoni, esitab komisjon 
Euroopa Parlamendile kõikehõlmava 
loetelu sellistest asutustest hiljemalt üks 
aasta pärast … [käesoleva määruse 
kohaldamise kuupäev] ning teist korda 
hiljemalt neli aastat pärast seda.

Or. en

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rakendusaktides sätestatakse ka: välja jäetud

(j) auditeerimispõhimõtted, millel 
põhinevad sertifitseerimisasutuste 
arvamused, sealhulgas riskihindamine, 
sisekontrollid ja nõutav auditi 
tõendusmaterjali tase;

(k) sertifitseerimisasutuste 
kasutatavad auditeerimismeetodid, võttes 
arvesse rahvusvahelisi 
auditeerimisstandardeid, et esitada oma 
arvamusi.

Or. en

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 101 lõikes 3 nimetatud 

välja jäetud
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kontrollimenetlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
II jaotis – II a peatükk (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

IIa PEATÜKK

Põllumajandusettevõtete 
nõuandeteenused

„Artikkel 11 a

Põllumajandusettevõtete 
nõuandeteenused

1. Liikmesriigid lisavad ÜPP 
strateegiakavasse süsteemi, millega 
pakkuda nõuandeteenust 
põllumajandustootjatele ja teistele ÜPP 
raames toetuse saajatele maa 
majandamise ja põllumajandusettevõtete 
juhtimise („põllumajandusettevõtete 
nõuandeteenused“) kohta.

2. Põllumajandusettevõtete 
nõuandeteenused hõlmavad 
majanduslikku, keskkondlikku ja 
sotsiaalset mõõdet ning nendega 
pakutakse ajakohast, teadusuuringute ja 
innovatsiooni alusel välja töötatud 
tehnilist ja teaduslikku teavet. Need 
teenused integreeritakse 
põllumajandusalaste teadmiste ja 
innovatsiooni süsteemi (AKIS) 
kuuluvatesse põllumajandusnõustajate, 
teadlaste, 
põllumajandusorganisatsioonide ja teiste 
asjaomaste sidusrühmade pakutavatesse 
omavahel seotud teenustesse.

3. Liikmesriigid tagavad, et 
põllumajandusettevõtete nõustamine on 
erapooletu ja et nõustajate puhul ei esine 
mingisugust huvide konflikti.
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4. Põllumajandusettevõtete 
nõuandeteenused hõlmavad vähemalt 
järgmist:

(a) kõik nõuded, tingimused ja 
halduskohustused, mida kohaldatakse 
põllumajandustootjatele ja teistele ÜPP 
raames toetuse saajatele, kes on ÜPP 
strateegiakavas selleks ette nähtud, 
sealhulgas tingimuslikkuse nõuded ja 
standardid ning toetuskavade tingimused, 
samuti rahastamisvahendid ja äriplaanid, 
mis on ÜPP strateegiakava alusel 
koostatud;

(b) liikmesriikide poolt kindlaks 
määratud nõuded, et kohaldada direktiivi 
2000/60/EÜ, direktiivi 92/43/EMÜ, 
direktiivi 2009/147/EÜ, direktiivi 
2008/50/EÜ, direktiivi (EL) 2016/2284, 
määrust (EL) 2016/2031, määrust (EL) 
2016/429, Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 
artiklit 55 1a ning direktiivi 2009/128/EÜ;

(c) teatisega „Euroopa terviseühtsuse 
tegevuskava 
antimikroobikumiresistentsuse vastu 
võitlemiseks“ ette nähtud 
põllumajandustavad 
antimikroobikumiresistentsuse tekkimise 
vältimiseks1b;

(d) määruse (EL) .../... [ÜPP 
strateegiakava määrus] artiklis 70 
osutatud riskijuhtimine;

(e) innovatsioonitoetus, et eelkõige 
valmistada ette ja rakendada Euroopa 
innovatsioonipartnerluse töörühma 
projekte põllumajandusliku tootlikkuse ja 
jätkusuutlikkuse jaoks, nagu on osutatud 
artiklis 114;

(f) artiklis 102 osutatud digitaalsetele
tehnoloogiatele juurdepääsu arendamine 
ja lihtsustamine põllumajanduses ja 
maapiirkondades;

3. Põllumajandusettevõtete 
nõustamise süsteemiga seonduvad 
erinõuded:
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(a) Liikmesriigid tagavad asjakohaste 
avalike menetlustega, et 
põllumajandusettevõtete 
nõustamissüsteemis töötavad nõustajad 
on sobivalt kvalifitseeritud ja et neid 
koolitatakse korrapäraselt. 

(b) Liikmesriigid tagavad nõustamise 
ja kontrollide lahususe. Sellega seoses 
ning ilma et see piiraks sellise siseriikliku 
õiguse kohaldamist, milles käsitletakse 
üldsuse juurdepääsu dokumentidele, 
tagavad liikmesriigid, et artikli 12 lõikes 1 
osutatud valitud ja määratud asutused ei 
avalikusta isiklikku või isikustatud teavet 
ega andmeid, mille nad on saanud oma 
nõustamistegevuse käigus, muudele 
isikutele kui asjaomase 
põllumajandusliku majapidamise 
juhtimise eest vastutavale toetusesaajale, 
välja arvatud juhul, kui 
nõustamistegevuse käigus on avastatud 
eeskirjade eiramisi või rikkumisi, mille 
puhul lasub liidu või siseriikliku õigusega 
sätestatud kohustus teavitada ametivõime, 
eelkõige kriminaalkuritegude puhul. 
Asjaomane riigiasutus edastab peamiselt 
elektrooniliste vahendite kaudu 
potentsiaalsele toetusesaajale asjakohase 
loetelu artikli 12 lõikes 1 osutatud valitud 
ja määratud isikute kohta.

__________________

1 a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
21. oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) 
nr 1107/2009 taimekaitsevahendite 
turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 
79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks 
tunnistamise kohta (ELT L 309, 
24.11.2009, lk 1).

1 b „Euroopa terviseühtsuse tegevuskava 
antimikroobikumiresistentsuse vastu 
võitlemiseks“ (COM(2017) 339 final)

Or. en

(Vt 1. juuni 2018. aasta määruse COM(2018)0392 artikli 13 (muudetud) sõnastust)
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Selgitus

Strateegiakava määruse artikli 13 punkt f –„juurdepääsu lihtsustamise“ lisamine. 3. 
Põllumajandusettevõtete nõustamissüsteemiga seotud erinõudeid vt kehtiva horisontaalse 
määruse artikli 13 lõikeid 1, 2 ja 3. Lisamine lõikesse 3. Põllumajandusettevõtete nõustamise 
süsteemiga seonduvad erinõuded, Liikmesriigid tagavad asjakohaste avalike menetlustega, et 
põllumajandusettevõtete nõustamissüsteemis töötavad nõustajad on sobivalt kvalifitseeritud 
ja et neid koolitatakse korrapäraselt.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12 välja jäetud

Eelarve ülemmäär

13. EAGFi kulude iga-aastane 
ülemmäär koosneb 
maksimumsummadest, mis on selle jaoks 
kindlaks määratud määrusega (EL, 
Euratom) [COM(2018) 322 final].

14. Juhul kui liidu õigusega nähakse 
ette summad, mis tuleb lõikes 1 osutatud 
summadest maha arvata või neile juurde 
liita, võtab komisjon ilma artiklis 101 
osutatud menetlust kohaldamata vastu 
liidu õiguses osutatud andmete põhjal 
EAGFi kuludeks eraldatava netosaldo.

Or. en

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12 a

Komisjoni volitused

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 100 vastu delegeeritud õigusakte, 
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et täiendada käesolevat määrust 
eeskirjadega, milles käsitatakse järgmist:

(a) artikli 9 a lõikes 2 osutatud 
makseasutuste ja artikli 10a lõikes 4 
osutatud koordineerivate asutuste 
akrediteerimise miinimumtingimused;

(b) makseasutuste kohustused seoses 
riikliku sekkumisega ning eeskirjad nende 
juhtimis- ja kontrollialase pädevuse sisu 
kohta.

(c) makseasutuste ja koordineerivate 
asutuste akrediteerimise, akrediteeringu 
kehtetuks tunnistamise ja selle 
läbivaatamise menetlused ning 
makseasutuste akrediteeringu järelevalve 
menetlused;

(d) makseasutuste vahendite haldaja 
kinnituse aluseks olev töö ja kontrollid, 
millele on osutatud artikli 9 lõike 3 
punktis c;

(e) artikli 10 a lõikes 4 osutatud 
koordineeriva asutuse toimimine ja teabe 
esitamine komisjonile.

3. Komisjon võtab vastu delegeeritud 
õigusaktid, millega täiendatakse 
käesolevat määrust, kehtestades eeskirjad 
seoses sertifitseerimisasutuste 
ülesannetega, sealhulgas teostatavate 
kontrollidega ja kontrollitavate 
asutustega, ning kõnealuste asutuste 
koostatavate sertifikaatide ja aruannete 
ning saatedokumentidega.

Kõnealustes delegeeritud õigusaktides 
sätestatakse ka järgmist:

(a) auditeerimispõhimõtted, millel 
põhinevad sertifitseerimisasutuste 
arvamused, sealhulgas riskihindamine, 
sisekontrollid ja nõutav auditi 
tõendusmaterjali tase;

(b) sertifitseerimisasutuste 
kasutatavad auditeerimismeetodid, võttes 
arvesse rahvusvahelisi 
auditeerimisstandardeid, et esitada oma 
arvamusi.
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Or. en

(Vt endise artikli 10 sõnastust (muudetud))

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 13 välja jäetud

Ülemmäärast kinnipidamine

13. Kui liidu õigusega on 
liikmesriigiga seonduvate 
põllumajanduskulude puhul ettenähtud 
rahaline ülemmäär eurodes, hüvitatakse 
sellised kulud eurodes kindlaksmääratud 
ülemmäära ulatuses, ning artiklite 37–40 
kohaldamise korral koos vajalike 
kohandustega.

14. Liikmesriikide määruse (EL) .../... 
[ÜPP strateegiakava määrus] artiklis 81 
osutatud otsetoetustena makstavaid 
sekkumisi, mida on korrigeeritud 
käesoleva määruse artiklis 15 sätestatud 
kohandustega, käsitatakse rahaliste 
ülemmääradena eurodes.

Or. en

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 13 a

Korraldusasutus

1. Liikmesriigid määravad oma ÜPP 
strateegiakavade jaoks korraldusasutuse. 
Liikmesriigid tagavad, et asjakohane 
juhtimis- ja kontrollisüsteem on sisse 
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seatud nii, et ülesanded korraldusasutuse 
ja teiste organite vahel on selgelt jaotatud 
ja omavahel eraldatud. Liikmesriigid 
vastutavad süsteemide tõhusa toimimise 
tagamise eest kogu ÜPP strateegiakava 
perioodi jooksul.

2. Korraldusasutus vastutab ÜPP 
strateegiakava tegeliku, tõhusa ja 
korrektse juhtimise ja rakendamise eest. 
Eelkõige tagab ta, et:

(a) on olemas asjakohane turvaline 
elektrooniline süsteem, et registreerida, 
säilitada, hallata ja edastada statistilist 
teavet kava ning selle rakendamise seireks 
ja hindamiseks ning eelkõige teavet 
kindlaks määratud eesmärkide ja 
sihtväärtuste suunas tehtud edusammude 
seireks;

(b) toetusesaajad ja muud sekkumiste 
rakendamises osalevad organid:

(i) on teadlikud neile antud toetusest 
tulenevatest kohustustest ja peavad kas 
eraldi raamatupidamissüsteemi või 
vastavaid raamatupidamiskoode kõikide 
tegevusega seotud tehingute kohta;

(ii) on teadlikud nõuetest, mis 
käsitlevad andmete esitamist 
korraldusasutusele ning väljundite ja 
tulemuste salvestamist;

(c) asjaomastele toetusesaajatele 
antakse vajaduse korral elektrooniliste 
vahendite kasutamisega kohustuslike 
majandaminõuete loetelu ja vastavalt 
määruse EL [ÜPP strateegiakavade 
määrus] 2. jao I peatüki III jaotisele 
kehtestatud heade põllumajandus- ja 
keskkonnatingimuste 
miinimumstandardid, mida tuleb 
kohaldada põllumajandusettevõtte 
tasandil, samuti selge ja täpse teabe selle 
kohta;

(d) määruse EL [ÜPP 
strateegiakavade määrus] artiklis 125 
osutatud eelhinnang vastab hindamis- ja 
järelevalvesüsteemile, ja et see on 
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aktsepteeritud ja komisjonile esitatud;

(e) on olemas määruse EL [ÜPP 
strateegiakavade määrus] artiklis 126 
osutatud hindamiskava, et kõnealuses 
artiklis osutatud järelhindamist tehakse 
käesolevas määruses sätestatud ajakava 
piires, tagades, et sellised hindamised 
vastavad seire- ja hindamissüsteemile 
ning et need edastatakse seirekomisjonile, 
millele on osutatud artiklis 111 ja 
komisjonile;

(f) seirekomisjoni varustatakse teabe 
ja dokumentidega, mis on vajalikud ÜPP 
strateegiakava rakendamise seireks, 
pidades silmas kava erieesmärke ja 
prioriteete;

(g) iga-aastase tulemusaruande 
koostamise ja selles sisalduvad seire 
koondtabelid ning esitab selle pärast 
seirekomisjoni poolset heakskiitu 
komisjonile;

(h) võetakse asjakohased 
järelmeetmed nende tähelepanekute 
alusel, mida komisjon on iga-aastase 
tulemusaruande alusel teinud;

(i) makseasutus saab enne 
toetusmaksete lubamist kogu vajaliku 
teabe eelkõige kohaldatud menetluste 
ning rahastamiseks valitud sekkumiste 
suhtes tehtud kõigi kontrollide kohta;

(j) toetusesaajad, kes saavad toetust 
EAFRD rahastatavatest sekkumistest, 
muudest kui pindalapõhised ja loomadega 
seotud sekkumised, saadud rahalise 
toetuse tunnistamine, sealhulgas liidu 
asjakohase embleemi kasutamine 
kooskõlas komisjoni poolt kehtestatud 
eeskirjadega ja kooskõlas lõikega 5;

(k) ÜPP strateegiakava 
avalikustatakse, sealhulgas riikliku ÜPP 
võrgustiku kaudu, teavitades võimalikke 
toetusesaajaid, kutseorganisatsioone, 
majandus- ja sotsiaalpartnereid, meeste ja 
naiste vahelise võrdõiguslikkuse 
edendamisega seotud organeid ja 
asjaomaseid valitsusväliseid 
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organisatsioone, sealhulgas 
keskkonnaorganisatsioone, ÜPP 
strateegiakava pakutavatest võimalustest 
ning ÜPP strateegiakava alusel toimuvale 
rahastamisele juurdepääsu eeskirjadest 
ning teavitades toetusesaajaid ja laiemat 
avalikkust liidu toetusest 
põllumajandusele ja maaelu arengule 
ÜPP strateegiakava kaudu.

3. Liikmesriik või korraldusasutus 
võivad ÜPP strateegiakava sekkumiste 
juhtimiseks ja rakendamiseks määrata 
ühe või mitu vahendusasutust, sealhulgas 
kohaliku omavalitsuse, regionaalarengu 
asutuse või valitsusvälise organisatsiooni.

4. Kui osa tema ülesannetest on 
delegeeritud teisele asutusele, jääb 
korraldusasutusele kogu vastutus nende 
ülesannete juhtimise ning rakendamise 
tõhususe ja korrektsuse eest. 
Korraldusasutus tagab, et on olemas 
asjakohased sätted, mille alusel 
võimaldatakse teisel asutusel saada 
kõnealuste ülesannete täitmiseks 
vajalikud andmed ja teave nende 
ülesannete täitmiseks.

5. Komisjonile antakse volitus võtta 
kooskõlas määruse EL [ÜPP 
strateegiakavade määrus] artikliga 138 
vastu delegeeritud õigusakte, et täiendada 
käesolevat määrust üksikasjalike 
eeskirjadega lõike 2 punktides j ja k 
osutatud teabe, avalikustamise ja 
läbipaistvuse kohaldamise nõuete kohta.
Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas määruse (EL) .../… [ÜPP 
strateegiakavade määrus] artikli 139 
lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Or. en

(Vt 1. juuni 2018. aasta määruse COM(2018) 392 final – 2018/ 0216 (COD) artikli 110 
„Korraldusasutus“ sõnastust (muudetud)).
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Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 14 välja jäetud

Põllumajandusreserv

13. Reserv, mille eesmärk anda 
põllumajandussektorile täiendavat toetust 
turukorralduseks või turu 
stabiliseerimiseks või 
põllumajandustoodangu tootmist ja 
turustamist mõjutavate kriiside korral 
(edaspidi „põllumajandusreserv“), 
määratakse kindlaks EAGFi puhul iga 
aasta alguses.

Põllumajandusreservi assigneeringud 
kantakse otse liidu eelarvesse.

Põllumajandusreservist tehakse vahendid 
kättesaadavaks määruse (EL) 
nr 1308/2013 artiklite 8–21 ning artiklite 
219, 220 ja 221 kohaste meetmete jaoks 
aastaks või aastateks, mille jaoks 
lisatoetust taotletakse.

2. Põllumajandusreservi summa 
peab olema vähemalt 400 miljonit eurot 
jooksevhindades ajavahemiku 2021–2027 
iga aasta alguses. Komisjon võib vajaduse 
korral põllumajandusreservi summat 
aasta jooksul kohandada, võttes arvesse 
turuarenguid või väljavaateid asjaomasel 
või järgmisel aastal ning olemasolevaid 
assigneeringuid EAGFi raames.

Erandina finantsmääruse artikli 12 lõike 
2 punktist d kantakse 
põllumajandusreservi kulukohustustega 
sidumata assigneeringud üle ilma ajaliste 
piiranguteta, et rahastada 
põllumajandusreservi järgmistel 
eelarveaastatel.

Erandina finantsmääruse artikli 12 lõike 
2 punktist d kantakse ka kriisireservi 
kasutamata summa, mis on 2020. aasta 
lõpus alles, üle 2021. aastasse ilma artikli 
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5 lõike 2 punktis c osutatud meetmeid 
hõlmavatele eelarveridadele tagasi 
kandmata ja tehakse 
põllumajandusreservi rahastamiseks 
kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandusreserv Kriisireserv

(Muudatusettepanekut kohaldatakse kogu 
teksti ulatuses. Selle vastuvõtmise korral 
tehakse vastavad muudatused kogu tekstis.)

Or. en

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Reserv, mille eesmärk anda 
põllumajandussektorile täiendavat toetust 
turukorralduseks või turu 
stabiliseerimiseks või
põllumajandustoodangu tootmist ja 
turustamist mõjutavate kriiside korral 
(edaspidi „põllumajandusreserv“),
määratakse kindlaks EAGFi puhul iga 
aasta alguses.

Reserv, mille eesmärk anda 
põllumajandussektorile täiendavat toetust 
põllumajandustoodangu tootmist ja 
turustamist mõjutavate kriiside korral 
(edaspidi „kriisireserv“), määratakse 
kindlaks iga aasta alguses.

Or. en
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Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandusreservi assigneeringud 
kantakse otse liidu eelarvesse.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandusreservist tehakse vahendid 
kättesaadavaks määruse (EL) 
nr 1308/2013 artiklite 8–21 ning artiklite 
219, 220 ja 221 kohaste meetmete jaoks 
aastaks või aastateks, mille jaoks 
lisatoetust taotletakse.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandusreservi summa peab olema 
vähemalt 400 miljonit eurot 
jooksevhindades ajavahemiku 2021–2027 
iga aasta alguses. Komisjon võib vajaduse 
korral põllumajandusreservi summat aasta 
jooksul kohandada, võttes arvesse 
turuarenguid või väljavaateid asjaomasel 
või järgmisel aastal ning olemasolevaid 
assigneeringuid EAGFi raames.

Kriisireservi summa peab olema vähemalt 
400 miljonit eurot jooksevhindades 
ajavahemiku 2021–2027 iga aasta alguses. 
Komisjon võib vajaduse korral 
kriisireservi summat aasta jooksul 
kohandada, võttes arvesse kriisiarenguid
ning olemasolevaid eeskirju eirates 
väljamakstud põllumajandustoetustest 
saadud sihtotstarbelist tulu või nende 
tagasimaksmisest laekunud tulu rubriigis 
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2 kui esmast ja põhilist allikat.

Or. en

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhul kui esimeses lõigus osutatud 
olemasolevad assigneeringud ei ole 
piisavad, võib kasutada iga-aastase 
kriisireservi täitmiseks kasutada viimase 
abinõuna finantsdistsipliini.

Or. en

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 14 a

Seirekomitee

1. Liikmesriigid asutavad komisjoni, 
mis teostab ÜPP strateegiakava seiret 
(„seirekomisjon“) enne ÜPP 
strateegiakava esitamist. Iga 
seirekomisjon võtab vastu oma kodukorra. 
Seirekomisjon tuleb kokku vähemalt üks 
kord aastas ja vaatab läbi kõik küsimused, 
mis mõjutavad ÜPP strateegiakava 
sihtväärtuste saavutamist. Liikmesriik 
avaldab seirekomisjoni kodukorra ning 
kõik seirekomisjoniga jagatavad andmed 
veebis.

2. Liikmesriik otsustab 
seirekomisjoni koosseisu üle ning tagab 
asjaomaste avaliku sektori asutuste ja 
vahendusasutuste esindajate ning 
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määruse EL [ÜPP strateegiakavade 
määrus] artikli 94 lõikes 3 osutatud 
partnerite esindajate tasakaalustatud 
esindatuse. Igal seirekomisjoni liikmel on 
üks hääl. Liikmesriik avaldab 
seirekomisjoni liikmete nimekirja veebis. 
Komisjoni esindajad osalevad 
seirekomisjoni töös nõuandva 
pädevusega.

3. Seirekomisjon kontrollib järgmist:

(a) ÜPP strateegiakava rakendamise 
tulemused ning vahe-eesmärkide ja 
sihtväärtuste saavutamine;

(b) ÜPP strateegiakava tulemuslikkust 
mõjutavad probleemid ja nende 
lahendamiseks võetud meetmed;

(c) eelhindamise elemendid, mis on 
loetletud määruse (EL) [CPR] artikli 52 
lõikes 3 ja strateegiadokument, millele on 
osutatud määruse (EL) [CPR] artikli 53 
lõikes 1;

(d) hindamistel tehtud edusammud, 
hindamiste kokkuvõtted ja järelduste 
põhjal võetud meetmed;

(e) teavitus- ja nähtavusmeetmete 
rakendamine;

(f) ametiasutuste ja toetusesaajate 
haldussuutlikkuse suurendamine, kui see 
on asjakohane.

4. Seirekomisjon esitab oma 
arvamuse:

(g) ÜPP strateegiakava projekti kohta;

(h) tegevuste valiku metoodika ja 
kriteeriumide kohta;

(i) iga-aastaste tulemusaruannete 
kohta;

(j) hindamiskava ja selle muudatuste 
kohta

(k) korraldusasutuse tehtud iga 
ettepaneku kohta ÜPP strateegiakava 
muutmiseks.

Or. en
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(Vt määruse COM(2018) 392 final artikli 111 „Seirekomisjon“ sõnastust)

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Käesoleva artikli kohaselt kindlaks 
määratud kohandamise määra 
kohaldatakse üksnes 2 000 eurot ületavate 
otsetoetuste suhtes, mida antakse 
põllumajandustootjatele asjaomasel 
kalendriaastal.

Or. en

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Komisjon esitab Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule N 
eelarveaasta eelarveprojektiga 
samaaegselt oma prognoosid 
eelarveaastate N – 1, N ja N + 1 kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kooskõlas artikli 7 punktiga b edastab 
asjaomased satelliitandmed tasuta pindala 
seiresüsteemi eest vastutavatele pädevatele 
asutustele või kontrolliasutusi esindama 

Kooskõlas artikli 7 punktiga b edastab 
asjaomased satelliitandmed tasuta pindala 
seire- ja kontrollisüsteemi eest 
vastutavatele pädevatele asutustele või 
kontrolliasutusi esindama volitatud 
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volitatud teenusepakkujatele. teenusepakkujatele.

Or. en

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib usaldada artikli 64 lõike 1 
punktis c osutatud pindala seiresüsteemi
puudutavate tehnikate või töömeetoditega 
seotud ülesanded vastavate üksuste 
hooleks.

Komisjon võib usaldada artikli 64 lõike 1 
punktis c osutatud pindala seire- ja 
kontrollisüsteemi puudutavate tehnikate 
või töömeetoditega seotud ülesanded 
vastavate üksuste hooleks.

Or. en

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Vahemakseid tehakse iga ÜPP 
strateegiakava puhul. Need arvutatakse, 
kohaldades iga sekkumisliigi toetusmäära
selle sekkumisliigi raames kantud avaliku 
sektori kulude suhtes, nagu on osutatud 
määruse (EL) .../... [ÜPP strateegiakava 
määrus] artiklis 85.

1. Vahemakseid tehakse iga ÜPP 
strateegiakava puhul. Need arvutatakse, 
kohaldades iga sekkumisliigi 
kaasrahastamise määra selle 
sekkumisliigi raames kantud avaliku 
sektori kulude suhtes, nagu on osutatud 
määruse (EL) .../... [ÜPP strateegiakava 
määrus] artiklis 85.

Or. en

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 4 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) esimeses kuludeklaratsioonis 
märgitud summa peab olema eelnevalt 
makstud rahastamisvahendisse ja see võib 
olla kuni 25 % ÜPP strateegiakavasse 
panustatud kogusummast, mis on 
rahastamisvahenditele asjaomases 
rahastamislepingus eraldatud;

(a) esimeses kuludeklaratsioonis 
märgitud summa peab olema eelnevalt 
makstud rahastamisvahendisse ja see võib 
olla kuni 25 % ÜPP strateegiakavasse 
kaasrahastamise kaudu makstud
kogusummast, mis on 
rahastamisvahenditele asjaomases 
rahastamislepingus eraldatud;

Or. en

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõik 1– punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) need on kooskõlas kohaldatavate 
liidu õigusnormidega või

(b) need on kooskõlas kohaldatavate 
liidu õigusnormidega ja

Or. en

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui artiklis 52 osutatud iga-aastase 
tulemusaruande kontrollimise ja 
heakskiitmise raames teeb komisjon 
kindlaks, et erinevus deklareeritud kulude 
ja aruandes esitatud asjaomasele väljundile 
vastava summa vahel on üle 50 % ja 
liikmesriik ei suuda seda nõuetekohaselt 
põhjendada, võib komisjon võtta vastu 
rakendusaktid, millega peatatakse artikli 19 
lõikes 3 osutatud igakuised maksed või 
artiklis 30 osutatud vahemaksed.

Kui artiklis 52 osutatud iga-aastase 
tulemusaruande kontrollimise ja 
heakskiitmise raames teeb komisjon 
kindlaks, et erinevus deklareeritud kulude 
ja aruandes esitatud asjaomasele väljundile 
vastava summa vahel on üle 50 % ja 
liikmesriik ei suuda seda nõuetekohaselt 
põhjendada, võtab komisjon vastu 
rakendusaktid, millega peatatakse artikli 19 
lõikes 3 osutatud igakuised maksed või 
artiklis 30 osutatud vahemaksed.
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Or. en

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib võtta vastu rakendusakte, 
millega kehtestatakse täiendavad eeskirjad 
tegevuskavade elementide ja 
tegevuskavade loomise menetluse kohta. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 101 lõikes 3 nimetatud 
kontrollimenetlusega.

Komisjon võtab vastu delegeeritud 
õigusakte kooskõlas artikliga 100, millega 
täiendatakse käesolevat määrust, 
kehtestades täiendavad eeskirjad 
tegevuskavade elementide, sh eelkõige 
edunäitajate määratluse kohta ja 
tegevuskavade loomise menetluse kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib võtta vastu rakendusakte, 
millega kehtestatakse täiendavad eeskirjad 
tegevuskavade elementide ja 
tegevuskavade loomise menetluse kohta. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 101 lõikes 3 nimetatud 
kontrollimenetlusega.

Komisjon võib võtta vastu delegeeritud 
õigusakte kooskõlas artikliga 100, millega 
täiendatakse käesolevat määrust, 
kehtestades täiendavad eeskirjad 
tegevuskavade elementide ja 
tegevuskavade loomise menetluse kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rakendusaktides, millega määratakse Rakendusaktides, millega määratakse 
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kindlaks artikli 19 lõikes 3 osutatud 
igakuised maksed või artiklis 30 osutatud 
vahemaksed, tuleb võtta arvesse käesoleva
lõike esimese lõigu alusel vastu võetavaid 
rakendusakte.

kindlaks artikli 19 lõikes 3 osutatud 
igakuised maksed või artiklis 30 osutatud 
vahemaksed, tuleb võtta arvesse lõike 1
esimese lõigu alusel vastu võetavaid 
delegeeritud õigusakte.

Or. en

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

93. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 100 vastu delegeeritud 
õigusakte, et täiendada käesolevat 
määrust eeskirjadega sekkumiste või 
meetmete kohta, mille puhul võivad 
liikmesriigid teha ettemakseid.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib eriolukorras võtta vastu 
rakendusaktid, et lahendada konkreetseid 
probleeme seoses käesoleva artikli 
kohaldamisega. Sellised rakendusaktid 
võivad lõikest 2 kõrvale kalduda, kuid 
üksnes sellises ulatuses ja sellise aja 
jooksul, mis on hädavajalik.

Komisjon võib eriolukorras võtta artiklis 
100a osutatud kiirmenetlusega vastu 
delegeeritud õigusaktid, et lahendada 
konkreetseid probleeme seoses käesoleva 
artikli kohaldamisega.

Or. en
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Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 101 lõikes 3 nimetatud 
kontrollimenetlusega.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 44 välja jäetud

Teavitusmeetmed

13. Artikli 7 punkti e kohaselt 
rahastatava teavitamise eesmärk on 
eelkõige aidata kaasa ÜPP selgitamisele, 
rakendamisele ja arendamisele ning tõsta 
üldsuse teadlikkust selle sisust ja 
eesmärkidest, taastada kriiside järgselt 
teavituskampaaniate kaudu tarbijate 
usaldust, teavitada põllumajandustootjaid 
ja teisi maapiirkondades tegutsevaid 
isikuid ning edendada Euroopa 
põllumajandusmudelit ja aidata kodanikel 
seda mõista.

Teavituse eesmärk on levitada liidus ja 
sellest väljaspool ühtset, objektiivset ja 
terviklikku teavet.

14. Lõikes 1 osutatud meetmed võivad 
olla:

(j) kolmandate isikute esitatud iga-
aastased tööprogrammid või muud 
erimeetmed;

(k) komisjoni algatusel rakendatud 
meetmed.
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Seejuures jäetakse välja õigusaktidega 
nõutavad meetmed ning liidu mõne teise 
meetme raames juba toetust saavad 
meetmed.

Esimese lõigu punktis b osutatud 
meetmete rakendamiseks võivad 
komisjoni abistada väliseksperdid.

Esimeses lõigus osutatud meetmed peavad 
samuti aitama kaasa liidu poliitiliste 
prioriteetide propageerimisele, tingimusel 
et need on seotud käesoleva määruse 
üldeesmärkidega.

101. Komisjon avaldab kord aastas 
konkursikutsed vastavalt finantsmääruses 
sätestatud tingimustele.

93. Käesoleva artikli alusel 
kavandatud ja rakendatud meetmetest 
teavitatakse artikli 101 lõikes 1 osutatud 
komiteed.

103. Komisjon esitab iga kahe aasta 
tagant Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule käesoleva artikli rakendamise 
kohta aruande.

Or. en

Selgitus

Viidud artiklisse 6 a (uus) – sisu ei ole muudetud.

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 1 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(l) kas sertifitseerimisasutuse töö on 
tehtud kooskõlas artikliga 11 ja käesoleva 
peatüki 2. jaoga;

(c) kas sertifitseerimisasutuse töö on 
tehtud kooskõlas artikliga 11 ja käesoleva 
peatüki 2. jaoga;

Or. en
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Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab vastu rakendusaktid, 
millega kehtestatakse lõikes 1 sätestatud 
raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja 
heakskiitmise eeskirjad seoses lõike 1 
teises lõigus osutatud rakendusaktide 
vastuvõtmise ja nende rakendamisega
võetavate meetmetega, sealhulgas 
komisjoni ja liikmesriikide vahelise 
teabevahetusega ning tähtaegadega, millest 
tuleb kinni pidada.

Komisjon võtab vastu delegeeritud 
õigusaktid kooskõlas artikliga 100, 
millega täiendatakse käesolevat määrust,
kehtestades lõikes 1 sätestatud 
raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja 
heakskiitmise eeskirjad seoses lõike 1 
teises lõigus osutatud rakendusaktide 
vastuvõtmise ja nende rakendamisega
võetavate meetmetega, sealhulgas 
komisjoni ja liikmesriikide vahelise 
teabevahetusega ning tähtaegadega, millest 
tuleb kinni pidada.

Or. en

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 101 lõikes 3 nimetatud 
kontrollimenetlusega.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga-aastase tulemusaruande kontrollimine 
ja heakskiitmine

Kaks korda aastas esitatava
tulemusaruande kontrollimine ja 
heakskiitmine
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(Muudatusettepanekut kohaldatakse kogu 
teksti ulatuses. Selle vastuvõtmise korral 
tehakse vastavad muudatused kogu tekstis.)

Or. en

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Need rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 101 lõikes 2 osutatud 
nõuandemenetlusega.

Need rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 101 lõikes 2 osutatud 
nõuandemenetlusega. Komisjon teavitab 
asjaomast liikmesriiki oma kavatsusest 
ning annab liikmesriigile võimaluse 
esitada märkuseid vähemalt 30 päevase 
ajavahemiku jooksul, enne kui ta esitab 
kooskõlas määruse (EL) nr 182/2011 
artikli 3 lõikega 3 rakendusakti eelnõu.

Or. en

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

93. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 100 vastu delegeeritud 
õigusakte, et täiendada käesolevat 
määrust eeskirjadega asjaomaselt 
liikmesriigilt saadud põhjenduste 
kriteeriumide ja vähendamiste 
kohaldamise meetodite ja kriteeriumide 
kohta.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab vastu rakendusaktid, 
millega kehtestatakse eeskirjad seoses 
lõikes 1 osutatud rakendusaktide 
vastuvõtmise ja nende rakendamisega 
võetavate meetmetega, sealhulgas 
komisjoni ja liikmesriikide vahelise 
teabevahetusega ning tähtaegadega, millest 
tuleb kinni pidada.

Komisjon võtab vastu delegeeritud 
õigusaktid kooskõlas artikliga 100, 
millega täiendatakse käesolevat määrust,
kehtestades eeskirjad seoses lõikes 1 
osutatud rakendusaktide vastuvõtmise ja 
nende rakendamisega võetavate 
meetmetega, sealhulgas komisjoni ja 
liikmesriikide vahelise teabevahetusega 
ning tähtaegadega, millest tuleb kinni 
pidada.

Or. en

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 101 lõikes 3 nimetatud 
kontrollimenetlusega.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14. Komisjon hindab väljajäetavaid 
summasid tuvastatud puuduste
raskusastme alusel.

14. Komisjon hindab väljajäetavaid 
summasid tuvastatud mittevastavuse
raskusastme alusel. Komisjon võtab 
arvesse rikkumise laadi ja liidule tekitatud 
rahalist kahju. Ta kehtestab väljajätmise 
aluseks nõuetele mittevastavalt kulutatud 
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summade tuvastamise.

Or. en

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 7 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab vastu rakendusaktid, 
millega kehtestatakse eeskirjad seoses 
lõikes 1 osutatud rakendusaktide 
vastuvõtmise ja nende rakendamisega 
võetavate meetmetega, sealhulgas 
komisjoni ja liikmesriikide vahelise 
teabevahetusega ning tähtaegadega, millest
tuleb kinni pidada, ning lõikes 3 sätestatud 
lepitusmenetlusega, sealhulgas 
lepitusorgani asutamise, ülesannete, 
koosseisu ja töömeetoditega.

Komisjon võtab vastu delegeeritud 
õigusaktid kooskõlas artikliga 100, 
millega täiendatakse käesolevat määrust, 
kehtestades eeskirjad seoses lõikes 1 
osutatud rakendusaktide vastuvõtmise ja 
nende rakendamisega võetavate 
meetmetega, sealhulgas komisjoni ja 
liikmesriikide vahelise teabevahetusega 
ning tähtaegadega, millest tuleb kinni 
pidada, ning lõikes 3 sätestatud 
lepitusmenetlusega, sealhulgas 
lepitusorgani asutamise, ülesannete, 
koosseisu ja töömeetoditega. 

Or. en

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 7 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 101 lõikes 3 nimetatud 
kontrollimenetlusega.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 59

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

Kehtiva horisontaalse määruse artikli 59 lõikest 2 pärit tekst

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 61 välja jäetud

Sekkumiste vastavus kontrolli 
teostamiseks veinisektoris

Sekkumiste kohaldamiseks veinisektoris 
vastavalt määrusele (EL) .../... [ÜPP 
strateegiakava määrus] tagavad 
liikmesriigid, et kõnealuste sekkumiste 
suhtes kohaldatav haldus- ja 
kontrollikord vastab käesoleva jaotise II 
peatükis osutatud ühtsele süsteemile 
seoses järgmiste üksikasjadega:

(j) põldude identifitseerimise süsteem;

(k) kontrollid.

Or. en
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Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 67 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13. 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.

13. 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 andnud oma 
georuumilises rakenduses.

Or. en

Muudatusettepanek 62

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. 
Kõnealuseid kontrolle täiendavad 
kohapealsed kontrollid.

Or. en

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 57 lõikeid 1–5 kohaldatakse välja jäetud
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mutatis mutandis.

Or. en

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõik 1 – punkt a – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j) komisjonile edastatavate või talle 
kättesaadavaks tehtavate järgmiste 
dokumentide vorm, sisu ja tingimused:

(a) komisjonile edastatavate või talle 
kättesaadavaks tehtavate järgmiste 
dokumentide vorm ja tingimused:

Or. en

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõik 1– punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k) georuumilise taotlussüsteemi 
põhijooned ja eeskirjad, millele on 
osutatud artiklites 67 ja 68.

(b) Komisjonile antakse õigus võtta 
kooskõlas artikliga 100 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega täiendatakse käesolevat 
määrust, sätestades sisu käsitlevates 
eeskirjades komisjonile järgmise teabe 
edastamise ja kättesaadavaks tegemise 
viisid:

Or. en

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõik 1 – punkt b – alapunkt i (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) põldude identifitseerimise 
süsteemi, georuumilise taotlussüsteemi ja 
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pindala seiresüsteemi kvaliteedi 
hindamisaruanded;

Or. en

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõik 1 – punkt b – alapunkt ii (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) parandusmeetmed, mida 
liikmesriikidel tuleb rakendada, nagu on 
osutatud artiklites 66, 67 ja 68;

Or. en

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõik 1 – punkt b – alapunkt iii (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) georuumilise taotlussüsteemi 
põhijooned ja eeskirjad, millele on 
osutatud artiklites 67 ja 68.

Or. en

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 101 lõikes 3 nimetatud 
kontrollimenetlusega.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 6 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 100 vastu delegeeritud õigusakte, 
et muuta esimeses lõigus sätestatud 
künnist.

Or. en

Muudatusettepanek 71

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 
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; 
ning

Or. en

Muudatusettepanek 72

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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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

Selgitus

Artikli 84 lõike 3 punktist f saab artikli 84 lõige 4 (uus), kuhu lisatakse „Liikmesriigid“

Muudatusettepanek 73

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid kehtestavad 
kontrollivalimi lõike 3 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

Selgitus

Artikli 84 lõike 3 punktist d saab artikli 84 lõige 3a (uus), kuhu lisatakse „Liikmesriigid“

Muudatusettepanek 74

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid võivad vabastada 
toetusesaajad halduskaristustest, kui ühel 
aastal saadud toetussumma on võrdne 1 
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250 euroga või sellest väiksem ja kui 
toetuskõlblik ala on väiksem kui 10 ha.

Or. en

Selgitus

Lõikest 3a saab lõige 4 (uus)

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Korduvuse korral on 
vähendusprotsent 10% käesoleva artikli 1 
lõikes osutatud maksete kogusummast.

Or. en

Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

93. 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 15 % käesoleva artikli 1 
lõikes osutatud maksete kogusummast või 
toetuse saajate hulgast väljaarvamine ning 
selliseid tagajärgi võib kohaldada ühe või 
mitme kalendriaasta jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 90 – lõik 1 – punkt a – alapunkt ii
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) liidu vahendite haldaja kinnitus ja 
makseasutuste raamatupidamise 
aastaaruanded;

ii) artiklis 10 a määratletud liidu 
vahendite haldaja kinnitus ja 
makseasutuste raamatupidamise 
aastaaruanded, samuti kõigi läbiviidud 
auditite ja kontrollide kättesaadavad 
tulemused;

Or. en

(Komisjoni ettepanekus viide artiklile 8 – Koordineerivad asutused; uues juhtimisasutuste 
struktuuris viide uuele artiklile 10a)

Muudatusettepanek 78

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 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 ja kui 
toetuskõlblik ala on väiksem kui 10 ha.

Or. en

Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 100 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 100 a

Kiirmenetlus

1. Käesoleva artikli kohaselt vastu 
võetud delegeeritud õigusakt jõustub 
viivitamata ja seda kohaldatakse seni, 
kuni selle suhtes ei esitata vastuväidet 
kooskõlas lõikega 2. Delegeeritud 
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õigusakti teatavakstegemisel Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule põhjendatakse 
kiirmenetluse kasutamist.

2. Nii Euroopa Parlament kui ka 
nõukogu võivad delegeeritud õigusakti 
suhtes esitada vastuväiteid artikli 100 
lõikes 6 osutatud korras. Sellisel juhul 
tunnistab komisjon õigusakti viivitamata 
kehtetuks pärast seda, kui Euroopa 
Parlament või nõukogu teatab oma 
otsusest esitada vastuväide.

Or. en

Muudatusettepanek 80

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
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SELETUSKIRI

Euroopa Komisjon võttis 1. juunil 2018. aastal vastu kolme seadusandliku ettepaneku paketi 
ühise põllumajanduspoliitika (2021–2027) reformimiseks, sealhulgas eeskirjad ÜPP
rahastamise, haldamise ja seire kohta (määrus (EL) nr 393/2018). Algselt oli ette nähtud 
võtta ulatuslik seadusandlik pakett vastu 2017. aasta lõpus. Esinenud viivitus sunnib peale 
lühikese tähtaja, mis langeb kokku nii Euroopa Parlamendi kui ka komisjoni volituste 
lõppemisega ning loob seega kaasseadusandjale keerulised tingimused selle vastuvõtmiseks.

Viivituse põhjustas ka alles 2018. aasta mais tehtud hilinenud ettepanek võtta vastu
mitmeaastane finantsraamistik ajavahemikuks 2021–2027(COM(2018)321). Eraldised ÜPP-
le on ELi 27 liikmesriigi jaoks (kulukohustuste assigneeringutes) 365 006 miljonit, mis 
kujutab umbes 5 % vähendamist. Eraldised Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondile (EAGF) 
ulatuvad 286,2 miljardi euroni (1,1 % vähendamine), samas kui 78,8 miljonit eurot Euroopa 
Maaelu Arengu Põllumajandusfondile (EAFRD) kujutab 15,3 % vähendamist, alati võrreldes 
lähteolukorraga. Ent kui vastuvõtmisprotsessis tehakse kavandatud eelarve ülemmäärades 
täiendavaid olulisi muudatusi, võib vaja minna ka parlamendi seisukoha läbivaatamist, 
mistõttu lõpuks on lõplik seisukoht ÜPP reformi kohta seotud mitmeaastast 
finantsraamistikku käsitleva lõpliku kokkuleppega.

ÜPP paketi üldine ülesehitus põhineb kolmel aruandel, milles käsitletakse järgmist: ÜPP 
rahastamist, haldamist ja seiret käsitlev määrus, ÜPP strateegiakava määrus, mis koondab 
üldmääruse alla kaks praegu eraldiseisvat määrust (otsetoetusi käsitlev määrus ja maaelu 
arengut käsitlev määrus), ning põllumajandusturgude ühist korraldust käsitlev määrus. Tänu 
olulistele kattumistele tuleb strateegiakava määrust ja mitmeaastast finantsraamistikku 
käsitlevat määrust lugeda koos ja nende üle hääletada koos.

Seoses tõendibaasiga Euroopa Komisjoni hindamine suuremalt jaolt tulemusi ei anna, st 
olulises lihtsustamisküsimuses, mille puhul ei esitata halduskoormuse vähendamise 
üksikasjalikku kvantitatiivset hinnangut – tegelikkuses on see viidud komisjonilt 
liikmesriikidele. Vahepeal tegi Euroopa Kontrollikoda analüüsi praeguse ÜPP tulemuslikkuse 
kohta ning see näitab, et otsetoetuste keskkonnahoidlikkuse komponent, kuigi sellega sooviti 
head, ei ole täielikult oma eesmärke saavutanud ning on loonud märkimisväärse 
halduskoormuse. 

Kuigi ÜPP rahastamist, haldamist ja seiret käsitlev aruanne on osa ÜPP reformipaketist, ei või 
seda vaadelda eraldi ELi üldisest lähenemisviisist struktuuri- ja investeerimisfondidele ja 
eelkõige ühissätete määrust käsitlevast ettepanekust, mis on üldmääruseks kõigile ELi 
mitmeaastastele fondidele. Nii ühissätete määruses kui ka strateegiakava määruses viidatakse 
samuti finantsmääruses sätestatud üldraamistikule, mis hõlmab kõiki eelarve täitmise 
mudeleid (otsene, kaudne, jagatud täitmine), ning sätestatakse põhimõisted (sh juhtimine) ja -
tingimused (sh audit ja kontroll). Ühissätete määrusega võimaldatakse nii tulemustele kui 
väljunditele orienteeritust, vahe-eesmärkide kehtestamist seoses eelarvetoetuste andmisega 
vastavalt tulemusnäitajatele ning lihtsustatud kuluvõimaluste, nagu kindlasummaliste 
maksete, ühekordsete maksete ja standardkulude kasutamisele, mis on raportööri arvates 
üliolulised vahendid ka EAFRD haldamisel. Lisaks selgitatakse selles ka (EAFRD rahastatud) 
programmi LEADER ning Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide ja kogukonna 
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juhitavate arengualgatuste vastastikuseid seoseid. 

Euroopa Parlamendi 2017. aasta mai resolutsioonis „Toidutootmise ja põllumajanduse 
tulevik“ (P8_TA(2018)0224), milles käsitletakse komisjoni sama pealkirjaga teatist 
(COM(2017) 713 final), puudutavad tekkinud põhiküsimused lihtsat ja läbipaistvat 
juhtimissüsteemi, nõuetekohaselt toimivat tulemustele orienteeritud rakendamismudelit ning 
erinevate põllumajanduslike keskkonna- ja kliimameetmete lõimimist sidusasse ja lihtsustatud 
struktuuri. 
Sisuline muudatus uues ÜPP reformis, mida raportöör positiivseks peab, on nõuetest 
kinnipidamiselt tulemuslikkusele üleminek, millega määratakse vahepeal paljud komisjoni 
kohustused liikmesriikidele, samuti seoses ühissätete määruses kirjeldatud juhtimise ja 
kontrolliga.

Seepärast on Euroopa Parlamendi raporti projekti olulisemate küsimuste eesmärk on sellise 
õigusraamistiku kehtestamine, mis võimaldab lihtsustatud ja kaasajastatud ÜPP juhtimise ja 
kontrolli paremat rakendamist järgmiste vahendite kaudu:

juhtimissüsteem: topelteesmärk saavutada nii lihtne kui kõikehõlmav struktuur 
saavutatakse Euroopa Komisjoni kavandatud süsteemi peaaegu täieliku ümberkujundamisega, 
eeskätt selgitades arvukate institutsioonide (koordineeriv asutus, seirekomisjon) struktuuri ja 
pädevusi ning täpsustades lisaülesandeid eesmärgiga tagada tõhusus, läbipaistvus ja vastutus;

aruandluskohustus: süsteemi muutmine pelgalt (finants)väljunditepõhiselt väljundite 
ja tulemuste põhisele aruandlussüsteemile, mis hõlmab komisjoni vähenenud järelevalvet ja 
liikmesriikide suurenenud täiendavaid aruandluskohustusi. Selleks et piirata vältimatult 
suurenevat halduskoormust (iga-aastane tulemuslikkuse läbivaatamine), tagades samas uue 
tulemuslikkusel põhineva süsteemi asjakohasuse ja kvaliteedi (tulemuslikkuse 
tulemusnäitajad), tehakse ettepanek aruandlustsükli kohandamiseks;

kriisireserv: ennistatakse piisavalt rahastatud, iseseisva ja kindlasuunalise 
kriisimehhanismi roll, piirates mehhanismi kohaldamisala ainult kriisidele (mitte 
turusekkumise), võimaldades samal ajal rahastamisaluse laiendamist nii ÜPP raamistiku 
siseselt kui ka sellest väljaspool ning säilitades kavandatud pikenduspõhimõtte;

karistused ja kontroll: suure sammuna väikeste põllumajandusettevõtjate jaoks 
lihtsustamise suunas ennistatakse karistuste kohaldamisest väljajätmise lävend, milleks on 
1250 eurot toetusesaaja kohta ja kuni 10 hektarit toetuskõlblikku maad; samal ajal 
tugevdatakse liikmesriikide riskipõhiste pisteliste kontrollide vajadust; Euroopa Komisjonilt 
satelliidiandmete parem kättesaadavus aitab teha paremaid kontrolle; selleks et ennistada 
ühtlustamise mõningane tase, võetakse korduva nõuete eiramise puhuks kasutusele ühine 
järkjärgult suureneva karistuste taseme süsteem;

põllumajandusettevõtete nõuandeteenused: see on ÜPP rakendamise süsteemi oluline 
element ja peaks seega jääma horisontaalsesse määrusesse koos üksikasjalikumate 
eeskirjadega, et tagada kõigis liikmesriikides toetusesaajate juurdepääs kui kaasaegse 
põllumajanduspoliitika eeltingimus kogu ELis;

demokraatlik järelevalve: Ettepanek sisaldab tohutu hulga volituste andmist, mille üle 
otsustatakse hilisemas etapis ning mis tuleb läbi vaadata ja ümber kujundada, et säilitada 
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institutsioonidevaheline tasakaal. 

Seoses seadusandlike ettepanekute jõustumisega, kui kaasseadusandjad on need vastu võtnud, 
on kasulik tuletada meelde, et viimase ÜPP programmitöö perioodi puhul läks selleks vaja 
kaks aastat üleminekumeetmeid. Siiski ei langenud see kokku parlamendi ega komisjoni 
volituste lõppemisega ega uute ülesannete ja struktuuride kasutuselevõtuga. Seepärast tuleb 
võtta õigeaegselt vastu õigusakt, mis hõlmab vajalikke üleminekusätteid, eelkõige 
tulemuslikkusel põhinevat lähenemisviisi, et anda liikmesriikidele aega uute süsteemide 
kehtestamiseks.
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