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Muudatusettepanek 38
Laurenţiu Rebega

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Komisjoni 29. novembri 2017. 
aasta teatises Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele pealkirjaga „Toidutootmise ja 
põllumajanduse tulevik“ jõuti järeldusele, 
et on vaja jätkuvalt suurendada ühise 
põlumajanduspoliitika (edaspidi „ÜPP“) 
vastavust tuleviku probleemidele ja 
võimalustele, edendades tööhõivet, 
majanduskasvu ja investeeringuid, 
võideldes kliimamuutustega ja nendega 
kohanedes ning tuues teadusuuringud ja 
innovatsiooni laboriseinte vahelt välja 
põldudele ja turgudele. Samuti peaks ÜPP 
aitama lahendada kodanike muresid seoses 
kestliku põllumajandustootmisega.

(1) Komisjoni 29. novembri 
2017. aasta teatises Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele pealkirjaga „Toidutootmise ja 
põllumajanduse tulevik“ jõuti järeldusele, 
et on vaja jätkuvalt suurendada ühise 
põlumajanduspoliitika (edaspidi „ÜPP“) 
vastavust tuleviku probleemidele ja 
võimalustele, edendades tööhõivet, 
majanduskasvu ja investeeringuid, 
võideldes kliimamuutustega ja nendega 
kohanedes ning tuues teadusuuringud ja 
innovatsiooni laboriseinte vahelt välja 
põldudele ja turgudele. Samuti peaks ÜPP 
aitama lahendada kodanike muresid seoses 
kestliku põllumajandustootmise ja maaelu 
arenguga.

Or. ro

Muudatusettepanek 39
Bronis Ropė

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Liikmesriigid ei peaks kehtestama 
täiendavaid eeskirju, mis raskendavad 
toetusesaajal EAGFi ja EAFRD 
kasutamist.

Or. en

Muudatusettepanek 40
Daniel Buda



PE631.861v01-00 4/51 AM\1171029ET.docx

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Tuleb ette näha makseasutuste ja 
koordineerivate asutuste 
liikmesriikidepoolne akrediteerimine, liidu 
vahendite haldaja kinnituste ja 
tulemuslikkuse aastaaruannete saamise 
korra sisseseadmine ning haldus- ja 
seiresüsteemide, aruandlussüsteemide ja 
raamatupidamise aastaaruannete 
sertifitseerimine sõltumatute asutuste poolt. 
Selleks et tagada liikmesriikide tasandil 
tehtavate kontrollide süsteemi, eelkõige 
loa-, valideerimis- ja maksemenetluste 
läbipaistvus ning vähendada komisjoni 
talituste ja liikmesriikide haldus- ja
auditeerimiskoormust seoses iga 
makseasutuse akrediteerimise nõudega, 
tuleks piirata nende asutuste ja organite 
arvu, kellele need õigused antakse, 
arvestades iga liikmesriigi põhiseaduse 
sätteid.

(9) Tuleb ette näha makseasutuste ja 
koordineerivate asutuste 
liikmesriikidepoolne akrediteerimine, liidu 
vahendite haldaja kinnituste ja 
tulemuslikkuse aastaaruannete saamise 
korra sisseseadmine ning haldus- ja 
seiresüsteemide, aruandlussüsteemide ja 
raamatupidamise aastaaruannete 
sertifitseerimine sõltumatute asutuste poolt. 
Kui makseasutused hilinevad 
haldusvigade tõttu maksete sooritamisega, 
tuleks põllumajandustootjatele selle eest 
pakkuda rahalist hüvitist. Selleks et 
tagada liikmesriikide tasandil tehtavate 
kontrollide süsteemi, eelkõige loa-, 
valideerimis- ja maksemenetluste 
läbipaistvus ning vähendada komisjoni 
talituste ja liikmesriikide haldus- ja 
auditeerimiskoormust seoses iga 
makseasutuse akrediteerimise nõudega, 
tuleks piirata nende asutuste ja organite 
arvu, kellele need õigused antakse, 
arvestades iga liikmesriigi põhiseaduse 
sätteid.

Or. ro

Muudatusettepanek 41
Daniel Buda

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Kui liikmesriik akrediteerib rohkem 
kui ühe makseasutuse, peaks ta määrama 
üheainsa avalik-õigusliku koordineeriva 
asutuse, kes vastutab fondide valitsemise 
ühetaolisuse, komisjoni ja akrediteeritud 
makseasutuste vahelise suhtluse ning 
komisjoni nõutava eri makseasutuste 
tegevust käsitleva teabe kiire vahendamise 
eest. Koordineeriv asutus peaks samuti 

(10) Kui liikmesriik akrediteerib rohkem 
kui ühe makseasutuse, peaks ta määrama 
üheainsa avalik-õigusliku koordineeriva 
asutuse, kes vastutab fondide valitsemise 
ühetaolisuse, komisjoni ja akrediteeritud 
makseasutuste vahelise suhtluse ning 
komisjoni nõutava eri makseasutuste 
tegevust käsitleva teabe kiire vahendamise 
eest. Koordineeriv asutus peaks samuti 
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võtma ja kooskõlastama meetmeid selleks, 
et lahendada liikmesriigi tasandil esinevad 
üldist laadi puudused, ning teavitama 
komisjoni järelmeetmetest.

võtma ja kooskõlastama meetmeid selleks, 
et lahendada liikmesriigi tasandil esinevad 
üldist laadi puudused, ning teavitama 
komisjoni järelmeetmetest. Makseasutused 
peaksid suurendama oma nõuandvat rolli 
suhetes põllumajandustootjatega ning 
püüdma lihtsustada menetlusi ja järgima 
Euroopa tasandi standardeid.

Or. ro

Muudatusettepanek 42
Laurenţiu Rebega

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Selle tagamiseks, et ÜPP 
rahastamiseks kasutatavad summad jääksid 
aastaste ülemmäärade piiridesse, tuleks 
säilitada finantsdistsipliini mehhanism, 
millega kohandatakse otsetoetuste taset. 2 
000 euro lävend tuleks aga tühistada.
Säilitada tuleks põllumajandusreserv, et 
toetada põllumajandussektorit 
põllumajanduslikku tootmist või 
turustamist mõjutavate turumuutuste või 
suurte kriiside korral. Määruse (EL, 
Euratom) [uus finantsmäärus] artikli 12 
lõike 2 punktiga d on ette nähtud, et 
kulukohustustega sidumata assigneeringud,
võib üle kanda üksnes järgmisse 
eelarveaastasse. Selleks et rakendamist 
toetusesaajatele ja liikmesriikide 
haldusasutuste jaoks oluliselt lihtsamaks 
teha, tuleks kasutada 
pikendusmehhanismi, kasutades 2020. 
aastal põllumajandussektoris loodud 
reservi kasutamata summasid. Selleks
kantakse erandina artikli 12 lõike 2 
punktist d põllumajandusreservi 
kulukohustustega sidumata assigneeringud 
üle ilma ajaliste piiranguteta, et rahastada 
põllumajandusreservi järgmistel 
eelarveaastatel. Lisaks on 2020. 
eelarveaasta seisukohast vaja teha teine 
erand, kuna kriisireservi kasutamata 

(14) Selle tagamiseks, et ÜPP 
rahastamiseks kasutatavad summad jääksid 
aastaste ülemmäärade piiridesse, tuleks 
säilitada finantsdistsipliini mehhanism, 
millega kohandatakse otsetoetuste taset. 
Säilitada tuleks põllumajandusreserv, et 
toetada põllumajandussektorit 
põllumajanduslikku tootmist või 
turustamist mõjutavate turumuutuste või 
suurte kriiside korral. Määruse (EL, 
Euratom) [uus finantsmäärus] artikli 12 
lõike 2 punktiga d on ette nähtud, et 
kulukohustustega sidumata assigneeringud 
võib üle kanda üksnes järgmisse 
eelarveaastasse. Selleks kantakse erandina 
artikli 12 lõike 2 punktist d 
põllumajandusreservi kulukohustustega 
sidumata assigneeringud üle ilma ajaliste 
piiranguteta, et rahastada 
põllumajandusreservi järgmistel 
eelarveaastatel.
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kogusumma, mis on 2020. aasta lõpus 
alles, tuleks 2012. aastasse üle kanda, 
ilma et neid kantakse tagasi 
eelarveridadele, mis hõlmavad ÜPP 
strateegiakava kohaseid otsetoetustena 
makstavaid sekkumisi.

Or. ro

Muudatusettepanek 43
Daniel Buda

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Liikmesriikide haldusasutuste ja 
põllumajandustootjate liigse 
halduskoormuse vältimiseks tuleks 
sätestada, et finantsdistsipliini kohaldamise 
raames eelmisest eelarveaastast üle kantud 
summasid ei maksta tagasi, kui 
finantsdistsipliini kohaldatakse teist aastat 
järjest (N+1 aasta) või kui 
kulukohustustega sidumata assigneeringute 
kogusumma moodustab alla 0,2 % EAGFi 
aastasest ülemmäärast.

(15) Liikmesriikide haldusasutuste ja 
põllumajandustootjate liigse 
halduskoormuse vältimiseks ja menetluste 
lihtsustamiseks nii palju kui võimalik
tuleks sätestada, et finantsdistsipliini 
kohaldamise raames eelmisest 
eelarveaastast üle kantud summasid ei 
maksta tagasi, kui finantsdistsipliini 
kohaldatakse teist aastat järjest (N+1 aasta) 
või kui kulukohustustega sidumata 
assigneeringute kogusumma moodustab 
alla 0,2 % EAGFi aastasest ülemmäärast.

Or. ro

Muudatusettepanek 44
Laurenţiu Rebega

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Otsetoetuste taseme ühtlustamine 
liikmesriikide vahel on möödapääsmatu 
selleks, et tagada ELi ühtsel turul võrdsed 
võimalused. Otsetoetused tuleb kiiresti 
liikmesriikide vahel õiglaselt jaotada.

Or. ro
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Muudatusettepanek 45
Laurenţiu Rebega

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Selleks et anda komisjonile 
eelkõige vahendid põllumajandustoodete 
turu juhtimiseks, põllumajanduskulude 
seire lihtsustamiseks ning 
põllumajandusressursside seireks 
keskmises ja pikas perspektiivis, tuleks ette 
näha agrometeoroloogilise süsteemi 
kasutamine ning satelliitandmete 
hankimine ja täiustamine.

(21) Selleks et anda komisjonile 
eelkõige vahendid põllumajandustoodete 
turu juhtimiseks, põllumajanduskulude 
seire lihtsustamiseks ning 
põllumajandusressursside seireks 
keskmises ja pikas perspektiivis ning 
loodusõnnetuste korral olukorra 
hindamiseks ja kiire abi andmiseks, tuleks 
ette näha agrometeoroloogilise süsteemi 
kasutamine ning satelliitandmete 
hankimine ja täiustamine.

Or. ro

Muudatusettepanek 46
Bronis Ropė

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) ÜPP uue rakendamismudeli 
ülesehituse ja põhimõtete kohaselt ei peaks 
see, kas liikmesriigi tehtud maksed
vastavad liidupoolse rahastamise 
tingimustele, sõltuma enam konkreetsetele 
toetusesaajatele tehtud maksete 
seaduslikkusest ja korrektsusest. Selle 
asemel peaksid liikmesriikide maksed 
seoses määruses (EL) .../... [ÜPP 
strateegiakava määrus] osutatud 
sekkumisliikidega olema 
rahastamiskõlblikud juhul, kui neil on 
vastav väljund ja nad on vastavuses 
kohaldatavate liidu põhinõuetega.

(25) ÜPP uue rakendamismudeli 
ülesehituse ja põhimõtete kohaselt ei peaks 
see, kas liikmesriigi tehtud maksed 
vastavad liidupoolse rahastamise 
tingimustele, sõltuma enam konkreetsetele 
toetusesaajatele tehtud maksete 
seaduslikkusest ja korrektsusest. Selle 
asemel peaksid liikmesriikide maksed 
seoses määruses (EL) .../... [ÜPP 
strateegiakava määrus] osutatud 
sekkumisliikidega olema 
rahastamiskõlblikud juhul, kui neil on 
vastav väljund ja nad on vastavuses 
kohaldatavate liidu põhinõuetega. Tuleb 
rõhutada, et ÜPP uus rakendamismudel 
ei tohiks kaotada vajadust kontrollida 
kulude seaduslikkust ja korrektsust.
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Or. en

Muudatusettepanek 47
Stanislav Polčák

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 66

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(66) Fondidest toetuse saajate nimede 
avaldamine võimaldab tugevdada 
avalikkuse kontrolli fondide kasutamise üle 
ning on vajalik liidu finantshuvide piisava 
kaitse tagamiseks. See saavutatakse sellise 
avaldamise ennetava ja hoiatava mõju 
kaudu, takistades toetusesaajatel eeskirjade 
eiramist ning suurendades 
põllumajandustootjate isiklikku vastutust 
saadud avalike vahendite kasutamisel. 
Asjakohase teabe avaldamine on kooskõlas 
Euroopa Kohtu hiljutise kohtupraktikaga 
ning ka määruses (EL, Euratom) nr 
966/2012 sätestatud lähenemisviisiga.

(66) Fondidest toetuse saajate nimede 
avaldamine võimaldab tugevdada 
avalikkuse kontrolli fondide kasutamise üle 
ning on vajalik liidu finantshuvide piisava 
kaitse tagamiseks. See saavutatakse sellise 
avaldamise ennetava ja hoiatava mõju 
kaudu, takistades toetusesaajatel eeskirjade 
eiramist ning suurendades 
põllumajandustootjate isiklikku vastutust 
saadud avalike vahendite kasutamisel ja 
aidates tagada huvide konflikte käsitlevate 
eeskirjade järgimist. Asjakohase teabe 
avaldamine on kooskõlas Euroopa Kohtu 
hiljutise kohtupraktikaga ning ka määruses 
(EL, Euratom) nr 966/2012 sätestatud 
lähenemisviisiga. Toetusesaajate puhul, 
kellel on majanduslikud, perekondlikud 
või muud sidemed liikmesriigi avaliku 
sektori asutuste heaks töötavate isikutega, 
võib avaldada ka selle teabe.

Or. cs

Muudatusettepanek 48
Stanislav Polčák

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 67

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(67) Sellega seoses tuleks 
nõuetekohaselt tunnustada 
kodanikuühiskonna, sealhulgas meedia ja 
valitsusväliste organisatsioonide rolli ja 
panust pettuse ja avalike vahendite 

(67) Sellega seoses tuleks 
nõuetekohaselt tunnustada 
kodanikuühiskonna, sealhulgas meedia ja 
valitsusväliste organisatsioonide rolli ja 
panust pettuse ja avalike vahendite 
väärkasutuse vastasesse 
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väärkasutuse vastasesse 
halduskontrolliraamistikku.

halduskontrolliraamistikku, eelkõige võib 
toetusesaajate puhul, kellel on 
majanduslikud, perekondlikud või muud 
sidemed liikmesriigi avaliku sektori 
asutuste heaks töötavate isikutega, 
avaldada ka selle teabe.

Or. cs

Muudatusettepanek 49
Stanislav Polčák

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 69

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(69) Et saavutada EAGFist ja EAFRDst 
saadud raha kasutamise üle avalikkuse 
kontroll, tuleb toetusesaajate kohta 
avalikustada teatav teave. Kõnealune teave 
peaks sisaldama toetusesaaja 
identifitseerimisandmeid, toetuse summat 
ja seda, millisest fondist toetus saadi, ning 
asjaomase sekkumisliigi või meetme 
eesmärki ja laadi. Kõnealune teave tuleks 
avaldada sellisel viisil, mis riivaks vähem 
toetusesaajate õigust eraelu puutumatusele 
ning isikuandmete kaitsele, mis on 
Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklites 7 
ja 8 tunnustatud õigused.

(69) Et saavutada EAGFist ja EAFRDst 
saadud raha kasutamise üle avalikkuse 
kontroll, tuleb toetusesaajate kohta 
avalikustada teatav teave. Kõnealune teave 
peaks sisaldama toetusesaaja 
identifitseerimisandmeid, toetuse summat 
ja seda, millisest fondist toetus saadi, ning 
asjaomase sekkumisliigi või meetme 
eesmärki ja laadi. Kui toetusesaajatel on 
majanduslikud, perekondlikud või muud 
sidemed liikmesriigi avaliku sektori 
asutuste heaks töötavate isikutega, tuleks 
selline teave esitada viisil, mis võimaldab 
avalikkusel tuvastada võimalikke huvide 
konflikte. Kõnealune teave tuleks avaldada 
sellisel viisil, mis riivaks vähem 
toetusesaajate õigust eraelu puutumatusele 
ning isikuandmete kaitsele, mis on 
Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklites 7 
ja 8 tunnustatud õigused.

Or. cs

Muudatusettepanek 50
Laurenţiu Rebega

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) raske loodusõnnetus, mis kahjustab 
tõsiselt põllumajanduslikku majapidamist;

(a) loodusõnnetus, mis kahjustab 
tõsiselt põllumajanduslikku majapidamist;

Or. ro

Muudatusettepanek 51
Bronis Ropė

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 1 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h a) kaudsed kulud ja otsesed 
personalikulud, mida kannavad 
kohalikud maakogukonnad ja muud 
sarnased kohalikud osalejad, kes 
rakendavad LEADERi meetmeid, millele 
osutatakse määruse (EL) [ühissätete 
määrus] artiklis 25 kui kogukonna 
juhitud kohalikule arengule;

Or. en

Muudatusettepanek 52
Laurenţiu Rebega

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

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

Or. ro

Muudatusettepanek 53
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius



AM\1171029ET.docx 11/51 PE631.861v01-00

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

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

Or. en

Selgitus

Tulemusaruande koostamiseks ja sertifitseerimiseks ning halduskomisjoni menetluseks ette 
nähtud neli kuud oleks lühem ajaperiood kui aeg, mis kehtib praegu aruande koostamiseks 
teise samba raames. Sellest võib olla keeruline kinni pidada, mistõttu ei tohiks pikendamise 
võimalust piirata.

Muudatusettepanek 54
Laurenţiu Rebega

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 10 lõike 1 punktile a. 
Pädev asutus teavitab komisjoni 
viivitamata antud ja tühistatud 
akrediteeringutest.

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 10 lõike 1 punktile a, 
võttes arvesse proportsionaalsuse 
põhimõtet. Pädev asutus teavitab komisjoni 
viivitamata antud ja tühistatud 
akrediteeringutest.

Or. ro

Muudatusettepanek 55
Iratxe García Pérez
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – lõik 4 – punkt 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Liikmesriigid, kes annavad loa 
rohkem kui ühele 
sertifitseerimisasutusele, võivad siiski 
määrata riiklikul tasandil ka avaliku 
sektori asutuse, kellele usaldatakse 
koordineerimisülesanded.

Or. es

Muudatusettepanek 56
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

On väga oluline, et liikmesriikidel on toetuste ülemmäärad, nii et esimesena taotluse esitavad 
liikmesriigid ei saaks toetuseid teistest rohkem.

Muudatusettepanek 57
Iratxe García Pérez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina finantsmääruse artikli 12 lõike 
2 punktist d kantakse ka kriisireservi 
kasutamata summa, mis on 2020. aasta 

välja jäetud
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lõpus alles, üle 2012. aastasse ilma artikli 
5 lõike 2 punktis c osutatud meetmeid 
hõlmavatele eelarveridadele tagasi 
kandmata ja tehakse 
põllumajandusreservi rahastamiseks 
kättesaadavaks.

Or. es

Muudatusettepanek 58
Laurenţiu Rebega

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina finantsmääruse artikli 12 lõike 
2 punktist d kantakse ka kriisireservi 
kasutamata summa, mis on 2020. aasta 
lõpus alles, üle 2012. aastasse ilma artikli 
5 lõike 2 punktis c osutatud meetmeid 
hõlmavatele eelarveridadele tagasi 
kandmata ja tehakse 
põllumajandusreservi rahastamiseks 
kättesaadavaks.

välja jäetud

Or. ro

Muudatusettepanek 59
Laurenţiu Rebega

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kohandamise määra kohaldatakse vaid 
põllumajandustootjatele vastaval 
kalendriaastal määratavate otsetoetuste 
suhtes, mis on suuremad kui 2000 eurot.

Or. ro

Muudatusettepanek 60
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Bronis Ropė

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kohandamise määra kohaldatakse vaid 
põllumajandustootjatele vastaval 
kalendriaastal määratavate otsetoetuste 
suhtes, mis on suuremad kui 2000 eurot.

Or. en

Muudatusettepanek 61
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kuni selle kalendriaasta 1. 
detsembrini, mille suhtes kohandamise 
määra kohaldatakse, võib komisjon uue 
teabe alusel võtta vastu rakendusaktid, 
millega kohandatakse lõike 1 kohaselt 
kindlaks määratud kohandamise määra. 
Need rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 101 lõikes 2 osutatud 
nõuandemenetlusega.

2. Kuni selle kalendriaasta 1. 
novembrini, mille suhtes kohandamise 
määra kohaldatakse, võib komisjon uue 
teabe alusel võtta vastu rakendusaktid, 
millega kohandatakse lõike 1 kohaselt 
kindlaks määratud kohandamise määra. 
Need rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 101 lõikes 2 osutatud 
nõuandemenetlusega.

Or. en

Selgitus

Finantsdistsipliinist tulenevad kohandused tuleb teha piisavalt vara, nii et makseid oleks 
võimalik teha õigeaegselt.

Muudatusettepanek 62
Bronis Ropė

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(a) 2021. aastal: 1 % kogu ÜPP 
strateegiakava kestuse ajaks EAFRDst 
eraldatava toetuse summast;

(a) 2021. aastal: 2 % kogu ÜPP 
strateegiakava kestuse ajaks EAFRDst 
eraldatava toetuse summast;

Or. en

Muudatusettepanek 63
Bronis Ropė

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) 2022. aastal: 1 % kogu ÜPP 
strateegiakava kestuse ajaks EAFRDst 
eraldatava toetuse summast;

(b) 2022. aastal: 2 % kogu ÜPP 
strateegiakava kestuse ajaks EAFRDst 
eraldatava toetuse summast;

Or. en

Muudatusettepanek 64
Bronis Ropė

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) 2023. aastal: 1 % kogu ÜPP 
strateegiakava kestuse ajaks EAFRDst 
eraldatava toetuse summast.

(c) 2023. aastal: 2 % kogu ÜPP 
strateegiakava kestuse ajaks EAFRDst 
eraldatava toetuse summast.

Or. en

Muudatusettepanek 65
Iratxe García Pérez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Eelmakse intresse kasutatakse 
asjaomase ÜPP strateegiakava jaoks ja 
arvestatakse maha kulude 

4. Eelmakse intresse kasutatakse 
asjaomase ÜPP strateegiakava või 
piirkondliku sekkumisprogrammi jaoks ja 
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lõppdeklaratsioonis esitatud avaliku sektori 
kuludest.

arvestatakse maha kulude 
lõppdeklaratsioonis esitatud avaliku sektori 
kuludest.

Or. es

Muudatusettepanek 66
Iratxe García Pérez

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 või vajaduse korral iga 
piirkondliku sekkumisprogrammi 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.

Or. es

Muudatusettepanek 67
Iratxe García Pérez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui rahastamisvahendeid 
rakendatakse kooskõlas määruse (EL) 
…/… [ühissätete määrus] artikliga 52, 
sisaldab kulude deklaratsioon välja 
makstud summasid või garantiide korral 
garantiilepingute kohaselt korraldusasutuse 
poolt lõplike toetusesaajate jaoks kõrvale 
pandud summasid, nagu on osutatud 
[määruse (EL) …/… (ÜPP strateegiakava –
rahastamiskõlblikkuse eeskirjad või 
rahastamisvahendid) artikli 74 lõike 5] 
punktides a, b ja c.

3. Kui rahastamisvahendeid 
rakendatakse kooskõlas määruse (EL) 
…/… [ühissätete määrus] artikliga 52, 
sisaldab kulude deklaratsioon välja 
makstud summasid või garantiide korral 
vastavate garantiilepingute kohaselt 
korraldusasutuse poolt lõplike 
toetusesaajate jaoks kõrvale pandud 
summasid, nagu on osutatud [määruse (EL) 
…/… (ÜPP strateegiakava –
rahastamiskõlblikkuse eeskirjad või 
rahastamisvahendid) artikli 74 lõike 5] 
punktides a, b ja c.
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Or. es

Muudatusettepanek 68
Iratxe García Pérez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon teeb lõppmakse vastavalt 
vahendite olemasolule pärast ÜPP 
strateegiakava rakendamist käsitleva 
viimase iga-aastase tulemusaruande 
kättesaamist, võttes aluseks EAFRD 
sekkumisliikide suhtes kehtiva 
rahastamiskava, ÜPP asjaomase 
strateegiakava viimase rakendusaasta 
raamatupidamisaruanded ning vastavad 
kontrollimise ja heakskiitmise otsused. 
Nimetatud raamatupidamisaruanded 
esitatakse komisjonile hiljemalt kuus kuud 
pärast määruse (EL) …/… [ÜPP 
strateegiakava määrus] artikli 80 lõikega 3 
ettenähtud kulude rahastamiskõlblikkuse 
viimast kuupäeva ning need hõlmavad 
makseasutuse poolt kantud kulusid kuni 
kulude rahastamiskõlblikkuse viimase 
kuupäevani.

1. Komisjon teeb lõppmakse vastavalt 
vahendite olemasolule pärast ÜPP 
strateegiakava rakendamist käsitleva 
viimase iga-aastase tulemusaruande 
kättesaamist, võttes aluseks EAFRD 
sekkumisliikide suhtes kehtiva 
rahastamiskava, ÜPP asjaomase 
strateegiakava või vajaduse korral 
piirkondliku sekkumisprogrammi viimase 
rakendusaasta raamatupidamisaruanded 
ning vastavad kontrollimise ja 
heakskiitmise otsused. Nimetatud 
raamatupidamisaruanded esitatakse 
komisjonile hiljemalt kuus kuud pärast 
määruse (EL) …/… [ÜPP strateegiakava 
määrus] artikli 80 lõikega 3 ettenähtud 
kulude rahastamiskõlblikkuse viimast 
kuupäeva ning need hõlmavad 
makseasutuse poolt kantud kulusid kuni 
kulude rahastamiskõlblikkuse viimase 
kuupäevani.

Or. es

Muudatusettepanek 69
Bronis Ropė

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon vabastab automaatselt 
kohustusest kõik ÜPP strateegiakava 
raames maaelu arengu sekkumisteks 
mõeldud eelarveliste kulukohustuste osad, 
mida ei ole kasutatud eel- või vahemaksete 

1. Komisjon vabastab automaatselt 
kohustusest kõik ÜPP strateegiakava 
raames maaelu arengu sekkumisteks 
mõeldud eelarveliste kulukohustuste osad, 
mida ei ole kasutatud eel- või vahemaksete 
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tegemiseks või mille kohta ei ole 
komisjonile seoses kantud kuludega 
eelarveliste kulukohustuste aastale 
järgneva teise aasta 31. detsembriks 
esitatud ühtegi artikli 30 lõikes 3 sätestatud 
nõuetele vastavat kuludeklaratsiooni.

tegemiseks või mille kohta ei ole 
komisjonile seoses kantud kuludega 
eelarveliste kulukohustuste aastale 
järgneva kolmanda aasta 31. detsembriks 
esitatud ühtegi artikli 30 lõikes 3 sätestatud 
nõuetele vastavat kuludeklaratsiooni.

Or. en

Muudatusettepanek 70
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 5 lõikes 2 ja artiklis 6 osutatud 
kulusid võib liit rahastada üksnes juhul, 
kui:

Artikli 5 lõikes 2 ja artiklis 6 osutatud 
kulusid võib liit rahastada üksnes juhul, kui 
need on kantud akrediteeritud 
makseasutuste poolt ja

Or. en

Muudatusettepanek 71
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) need on tehtud akrediteeritud 
makseasutuste poolt,

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 72
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(b) need on kooskõlas kohaldatavate 
liidu õigusnormidega või

(b) (a) need on kooskõlas 
kohaldatavate liidu õigusnormidega või

Or. en

Muudatusettepanek 73
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõik 1 – punkt c – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) seoses sekkumisliikidega, millele 
on osutatud määruse (EL) .../... [ÜPP 
strateegiakava määrus],

(c) (b) seoses sekkumisliikidega, 
millele on osutatud määruse (EL) .../... 
[ÜPP strateegiakava määrus],

Or. en

Muudatusettepanek 74
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõigu punkti c alapunkti i ei 
kohaldata ettemaksete suhtes, mis on 
tehtud toetusesaajatele määruses (EL) .../... 
[ÜPP strateegiakava määrus] osutatud 
sekkumisliikide alusel.

Esimese lõigu punkti b alapunkti i ei 
kohaldata ettemaksete suhtes, mis on 
tehtud toetusesaajatele määruses (EL) .../... 
[ÜPP strateegiakava määrus] osutatud 
sekkumisliikide alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 75
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui artiklis 52 osutatud iga-aastase 
tulemusaruande kontrollimise ja 

Kui artiklis 52 osutatud iga-aastase 
tulemusaruande kontrollimise ja 
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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.

heakskiitmise raames teeb komisjon 
kindlaks, et erinevus deklareeritud kulude 
ja aruandes esitatud asjaomasele väljundile 
vastava summa vahel on üle 50 % ja 
liikmesriik ei suuda esitada õigustatud 
põhjendust, võib komisjon võtta vastu 
rakendusaktid, millega peatatakse artikli 19 
lõikes 3 osutatud igakuised maksed või 
artiklis 30 osutatud vahemaksed.

Or. en

Selgitus

Peab olema reaalne paindlikkus, et komisjon saaks liikmesriikide põhjendusi arvesse võtta. 
Näiteks rasked ilmastikuolud on põhjused, mida tuleks alati arvesse võtta.

Muudatusettepanek 76
Daniel Buda

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Peatamist kohaldatakse kooskõlas 
proportsionaalsuse põhimõttega asjaomaste 
kulude suhtes, mida liikmesriik, kus 
puudused esinevad, on kandnud esimeses 
lõigus osutatud rakendusaktidega 
kindlaksmääratava ajavahemiku jooksul, 
mis ei ole pikem kui 12 kuud. Kui 
peatamise põhjuseks olevad asjaolud 
püsivad, võib komisjon võtta vastu 
rakendusaktid, millega pikendatakse 
kõnealust tähtaega täiendavate 
ajavahemike võrra, kuid mis ei ületa kokku 
12 kuud. Kinnipeetud summasid võetakse 
arvesse artiklis 53 osutatud rakendusaktide 
vastuvõtmisel.

Peatamist kohaldatakse kooskõlas 
proportsionaalsuse põhimõttega asjaomaste 
kulude suhtes, mida liikmesriik, kus 
puudused esinevad, on kandnud. Seda 
kohaldatakse rangelt kõnealuste meetmete 
või programmi suhtes, mitte kogu 
rahastamispaketi suhtes esimeses lõigus 
osutatud rakendusaktidega 
kindlaksmääratava ajavahemiku jooksul, 
mis ei ole pikem kui 12 kuud. Kui 
peatamise põhjuseks olevad asjaolud 
püsivad, võib komisjon võtta vastu 
rakendusaktid, millega pikendatakse 
kõnealust tähtaega täiendavate 
ajavahemike võrra, kuid mis ei ületa kokku 
12 kuud. Kinnipeetud summasid võetakse 
arvesse artiklis 53 osutatud rakendusaktide 
vastuvõtmisel.

Or. ro

Muudatusettepanek 77
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Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 2 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) enne 1. detsembrit, kuid mitte enne 
16. oktoobrit, teha ettemakseid kuni 50 % 
ulatuses otsetoetustena makstavate 
sekkumiste puhul;

(a) enne 1. detsembrit, kuid mitte enne 
16. oktoobrit, teha ettemakseid kuni 75 % 
ulatuses otsetoetustena makstavate 
sekkumiste puhul;

Or. en

Selgitus

Võttes arvesse asjaolu, et mõlema samba sekkumised kuuluvad sama ÜPP kava alla, aitaksid 
lihtsustamise eesmärki saavutada otsetoetuste ja maaelu arengu toetuste vaheliste ettemaksete 
ühtlustatud ajakavad ning protsendimäärad.

Muudatusettepanek 78
Laurenţiu Rebega

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 2 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) enne 1. detsembrit, kuid mitte enne 
16. oktoobrit, teha ettemakseid kuni 50 % 
ulatuses otsetoetustena makstavate 
sekkumiste puhul;

(a) enne 1. detsembrit, kuid mitte enne 
16. oktoobrit, teha ettemakseid kuni 75 % 
ulatuses otsetoetustena makstavate 
sekkumiste puhul;

Or. ro

Muudatusettepanek 79
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 2 – 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 

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

kalduda, kuid üksnes sellises ulatuses ja 
sellise aja jooksul, mis on hädavajalik.

Or. en

Selgitus

Väga oluline on võimalus kasutada kriisiolukordades rakendusakti võimalikult kiiresti. 
Rakendusakte puudutav menetlus ei ole keerulises finantsolukorras olevate toetusesaajate 
jaoks piisavalt kiire. Liikmesriigid ja toetusesaajad ei tohiks kogeda viivitusi ega ebakindlust, 
et aidata põllumajandustootjaid ja lihtsustada nende olukorda.

Muudatusettepanek 80
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 100 vastu delegeeritud õigusakte, 
et täiendada käesolevat määrust seoses 
tingimustega, mille alusel hüvitatakse 
fondide raames tehtud teatavaid kulusid ja 
saadud tulusid.

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 100 vastu delegeeritud õigusakte, 
et täiendada käesolevat määrust seoses 
kuludeklaratsiooni üksikasjade
tingimustega, mille alusel hüvitatakse 
fondide raames tehtud teatavaid kulusid ja 
saadud tulusid.

Or. en

Selgitus

See õigus on liiga lai ja seda tuleks piirata, et see kehtiks näiteks ainult kuludeklaratsiooni 
tingimuste kohta. Vastasel korral oleks volituse kohaselt võimalik vältida igasuguste kulutuste 
tegemist ÜPP strateegiakavas heakskiidetud abimeetmetele.

Muudatusettepanek 81
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks liikmesriikide poolt 
vastavalt riiklikele õigus- ja 
haldusnormidele või aluslepingu artiklile 
287 või aluslepingu artikli 322 alusel 

Ilma et see piiraks liikmesriikide poolt 
vastavalt riiklikele õigus- ja 
haldusnormidele või aluslepingu artiklile 
287 või aluslepingu artikli 322 alusel 
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korraldatud mis tahes kontrolli või 
nõukogu määrusel (Euratom, EÜ) nr 
2185/96 põhinevat kontrolli, võib komisjon 
liikmesriikides teostada kontrolle, et 
kindlaks teha eelkõige järgmist:

korraldatud mis tahes kontrolli või 
nõukogu määrusel (Euratom, EÜ) nr 
2185/96 põhinevat kontrolli, võib komisjon 
liikmesriikides teostada kontrolle, välja 
arvatud tingimuslikkus, et kindlaks teha 
eelkõige järgmist:

Or. en

Selgitus

Tingimuslikkusega seoses on kontrollimise kord ja eeskirjad kehtestatud, sealhulgas kontrolli 
laiendamine lõplikule toetusesaajale, mis on vastuolus lihtsustamise eesmärgiga. Tuleks 
selgelt märkida, et selles artiklis ei käsitleta tingimuslikkust.

Muudatusettepanek 82
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 100 vastu delegeeritud 
õigusakte, et täiendada käesolevat määrust 
erikohustustega, mida liikmesriikidel 
tuleb täita käesoleva peatüki alusel, ja 
eeskirjadega eelkõige kriteeriumide kohta, 
mille alusel tehakse kindlaks eeskirjade 
eiramise juhud määruse (EÜ, Euratom) 
nr 2988/95 tähenduses ning ÜPP 
strateegiakava raames liikmesriikide poolt 
kehtestatud tingimustele mittevastamise 
muud juhud, millest tuleb teatada ja mille 
kohta tuleb esitada andmed.

1. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 100 vastu delegeeritud 
õigusakte, et täiendada käesolevat määrust 
seoses OLAFile esitatavate andmetega.

Or. en

Selgitus

Selles artiklis tuleks praegu kasutatava sõna „erikohustused“ asemel täpsustada volituste 
delegeerimist. Erikohustusi käsitlevate delegeeritud õigusaktide asemel tuleks volituste 
delegeerimist täpsustada. Kui see puudutab OLAFi teabevajadust, on see võimalik. 
Subsidiaarsuse tagamiseks peaks eeskirjade eiramise määratlus jääma samuti liikmesriikide 
otsustada.
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Muudatusettepanek 83
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon hindab väljajäetavaid 
summasid tuvastatud puuduste raskusastme 
alusel.

2. Komisjon hindab väljajäetavaid 
summasid tuvastatud puuduste raskusastme 
alusel. Tingimuslikkusega seotud 
finantskorrektsioonid peavad põhinema 
halduskaristuste kohaldamatajätmisega 
seotud puuduste kalkulatsioonil. Kui seda 
ei ole võimalik mõistlike jõupingutustega 
kindlaks määrata, kasutatakse 
kindlamääralisi korrektsioone.

Or. en

Selgitus

Komisjon on teatanud, et finantskorrektsioonide arvutamise ainus vastuvõetav meetod on 
kindlamääraline summa. Tingimuslikkuse puhul peaks olema võimalik arvutada kulusid, mida 
ei ole kantud kooskõlas liidu õigusega, samamoodi nagu praegu, kui hinnatakse rahalise 
kahju riski, mis tuleneb halduskaristuste kohaldamatajätmisest. Liidule põhjustatud rahalist 
kahju peaks olema võimalik kindlamääralise korrektsiooni asemel täpsemalt kindlaks 
määrata.

Muudatusettepanek 84
Iratxe García Pérez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõik 2 – alalõik 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid arvavad kõik toetusesaajale 
temapoolse eeskirjade eiramise tõttu 
alusetult makstud summad käesolevas 
artiklis sätestatud tingimustel maha 
makseasutuse poolt toetusesaajale 
tehtavatest mis tahes tulevastest 
maksetest.

Or. es
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Muudatusettepanek 85
Iratxe García Pérez

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 piirkondlikes 
sekkumisprogrammides 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.

Or. es

Muudatusettepanek 86
Iratxe García Pérez

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 vastavate piirkondlike 
sekkumisprogrammide 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. es
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Muudatusettepanek 87
Iratxe García Pérez

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Liikmesriigid arvavad kõik 
toetusesaajale temapoolse eeskirjade 
eiramise tõttu alusetult makstud summad 
käesolevas artiklis sätestatud tingimustel 
maha makseasutuse poolt toetusesaajale 
tehtavatest mis tahes tulevastest 
maksetest.

Or. es

Muudatusettepanek 88
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 vajalik tõhusaks 
riskijuhtimiseks, võttes arvesse 
kontrollitavate põldude suurust.

Or. en

Selgitus

Kontrolli eesmärgil pindala seiresüsteemi kasutamisel peaks liikmesriikidel olema võimalus 
keskenduda suurematele põldudele. Mõnes liikmesriigis on suur hulk põlde väiksemad kui 
0,5 ha, mis tähendab seda, et seiresüsteemi kujutiste suhteliselt väikese eraldusvõime tõttu on 
vaja võtta 100 % järelmeetmeid väikeste põldudega seoses. Neid oleks raske õigeaegselt läbi 
viia ja see kujutaks endast ka suurt finantskoormust. Väikesed põllud ei kujuta endast 
märkimisväärset finantsriski ELi eelarvele, kuid need tekitavad liikmesriikide jaoks 
ebaproportsionaalselt suure rahalise ja halduskoormuse.

Muudatusettepanek 89
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Ettepanek võtta vastu määrus
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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 90
Laurenţiu Rebega

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 taseme 
proportsioonis sellega, mis on vajalik 
tõhusaks riskijuhtimiseks.

Or. ro

Muudatusettepanek 91
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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 

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 
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puhul on kindlaks tehtud, et nad tekitasid 
selliste eeliste saamiseks vajalikud 
tingimused kunstlikult, vastupidiselt 
kõnealuste õigusaktide eesmärkidele.

puhul on kindlaks tehtud, et nad tekitasid 
selliste eeliste saamiseks vajalikud 
tingimused kunstlikult, vastupidiselt 
kõnealuste õigusaktide eesmärkidele. 
Liikmesriigid võivad võtta vastu 
täiendavaid ja üksikasjalikumaid 
siseriiklikke õigusakte kunstlike 
tingimuste kohta.

Or. en

Selgitus

Artikkel on praktikas osutunud ebatõhusaks, et täita meetmetest kõrvalehoidmise 
tõendamiseks vajalikku tõendamiskohustust ja võtta asjakohaseid meetmeid. Kui artiklit ei 
parandata, peaks liikmesriikidel olema võimalus võtta vastu üksikasjalikumaid riiklikke 
õigusakte.

Muudatusettepanek 92
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(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 21/200434;

(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 21/200434 või nõukogu 
direktiiviga 2008/71/EÜ sätestatud sigade 
identifitseerimise ja registreerimise 
süsteem ning muud 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).
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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).

Or. en

Selgitus

Mõiste „Loomade identifitseerimise ja registreerimise süsteem“ ei hõlma sigu. Samuti tuleks 
kasutada liikmesriikide loodud muid andmebaase, isegi kui need ei põhine üksikutel loomadel, 
et vältida sama teabe edastamist kaks korda.

Muudatusettepanek 93
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) „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. 
Toetusetaotlusteta süsteem võimaldab 
haldusasutustel teha 
põllumajandustootjatele makseid seoses 
kõikide sekkumiste ja meetmetega, mille 
puhul põllumajandustootja on 
toetuskõlblik ametlikes elektroonilistes 
andmebaasides sisalduvate andmete 
alusel, mida vajaduse korral täiendatakse 
põllumajandustootja esitatava teabega.

Or. en

Selgitus

Rõhutada tuleks subsidiaarsust, et liikmesriigid saaksid kasutada oma IT-süsteeme ja kogu 
teavet viisil, mis on nende hinnangul kõige sobivam, ja toetada põllumajandustootjaid kõige 
praktilisemal viisil.
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Muudatusettepanek 94
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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 95
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

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. Põldude 
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identifitseerimise süsteem peaks sisaldama üksnes pindalaga seotud taustateavet, mida saab
muudesse andmebaasidesse üle kanda.

Muudatusettepanek 96
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. 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.

Muudatusettepanek 97
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 74

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 74 välja jäetud

Kohaldamisala ja mõisted

1. 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 
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rahastamissüsteemi kuuluvad tehingud on 
tehtud tegelikult ja nõuetekohaselt.

2. 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.

3. 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

Komisjoni ettepanek sisaldab üksikasjalikke nõudeid tehingute kontrollimiseks (artiklid 74–
83). Kuna selliste tehingute arv on väike, on niisuguse raske kontrollisüsteemi vajadus nii 
praegu kui ka tulevikus küsitav. Alternatiivne lahendus võiks olla anda liikmesriikidele 
võimalus mitte kontrollida tehinguid, kui nende summa jääb teatavast piirist allapoole.

Muudatusettepanek 98
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 75

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 75 välja jäetud

Liikmesriikide tehtav kontroll

1. 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.

2. 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.

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

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanek sisaldab üksikasjalikke nõudeid tehingute kontrollimiseks (artiklid 74–
83). Kuna selliste tehingute arv on väike, on niisuguse raske kontrollisüsteemi vajadus nii 
praegu kui ka tulevikus küsitav. Alternatiivne lahendus võiks olla anda liikmesriikidele 
võimalus mitte kontrollida tehinguid, kui nende summa jääb teatavast piirist allapoole.

Muudatusettepanek 99
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 76

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 76 välja jäetud
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Ristkontrollid

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

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

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

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

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

2. 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.

3. Kontrollitavate tehingute valikul 
võetakse täiel määral arvesse riskiastet.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanek sisaldab üksikasjalikke nõudeid tehingute kontrollimiseks (artiklid 74–
83). Kuna selliste tehingute arv on väike, on niisuguse raske kontrollisüsteemi vajadus nii 
praegu kui ka tulevikus küsitav. Alternatiivne lahendus võiks olla anda liikmesriikidele 
võimalus mitte kontrollida tehinguid, kui nende summa jääb teatavast piirist allapoole.

Muudatusettepanek 100
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 77

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 77 välja jäetud

Juurdepääs äridokumentidele

1. 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.

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

3.

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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4. 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

Komisjoni ettepanek sisaldab üksikasjalikke nõudeid tehingute kontrollimiseks (artiklid 74–
83). Kuna selliste tehingute arv on väike, on niisuguse raske kontrollisüsteemi vajadus nii 
praegu kui ka tulevikus küsitav. Alternatiivne lahendus võiks olla anda liikmesriikidele 
võimalus mitte kontrollida tehinguid, kui nende summa jääb teatavast piirist allapoole.

Muudatusettepanek 101
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 78 välja jäetud

Vastastikune abi

1.

Liikmesriigid abistavad üksteist 
käesolevas peatükis sätestatud kontrollide 
tegemisel järgmistel juhtudel:

(a) 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;

(b) 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.

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

3.

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

Komisjoni ettepanek sisaldab üksikasjalikke nõudeid tehingute kontrollimiseks (artiklid 74–
83). Kuna selliste tehingute arv on väike, on niisuguse raske kontrollisüsteemi vajadus nii 
praegu kui ka tulevikus küsitav. Alternatiivne lahendus võiks olla anda liikmesriikidele 
võimalus mitte kontrollida tehinguid, kui nende summa jääb teatavast piirist allapoole.

Muudatusettepanek 102
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 79 välja jäetud

Kavandamine

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

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

(a) kontrollitavate ettevõtjate arvu ja 
nende jagunemise sektorite lõikes 
lähtuvalt asjaomastest summadest;
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(b) kava koostamisel arvesse võetud 
kriteeriumid.

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

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

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

6.

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

Komisjoni ettepanek sisaldab üksikasjalikke nõudeid tehingute kontrollimiseks (artiklid 74–
83). Kuna selliste tehingute arv on väike, on niisuguse raske kontrollisüsteemi vajadus nii 
praegu kui ka tulevikus küsitav. Alternatiivne lahendus võiks olla anda liikmesriikidele 
võimalus mitte kontrollida tehinguid, kui nende summa jääb teatavast piirist allapoole.

Muudatusettepanek 103
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 80 välja jäetud

Eriasutused
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1.

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

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

(b) 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.

2. 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.

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

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

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanek sisaldab üksikasjalikke nõudeid tehingute kontrollimiseks (artiklid 74–
83). Kuna selliste tehingute arv on väike, on niisuguse raske kontrollisüsteemi vajadus nii 
praegu kui ka tulevikus küsitav. Alternatiivne lahendus võiks olla anda liikmesriikidele 
võimalus mitte kontrollida tehinguid, kui nende summa jääb teatavast piirist allapoole.

Muudatusettepanek 104
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 81
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 81 välja jäetud

Aruanded

1.

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.

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

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanek sisaldab üksikasjalikke nõudeid tehingute kontrollimiseks (artiklid 74–
83). Kuna selliste tehingute arv on väike, on niisuguse raske kontrollisüsteemi vajadus nii 
praegu kui ka tulevikus küsitav. Alternatiivne lahendus võiks olla anda liikmesriikidele 
võimalus mitte kontrollida tehinguid, kui nende summa jääb teatavast piirist allapoole.

Muudatusettepanek 105
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 82 välja jäetud

Juurdepääs teabele ja komisjonipoolne 
kontroll

1. 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 
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andmetele. Kõnealused andmed esitatakse 
taotluse korral asjakohasel 
andmekandjal.

2. 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.

3.

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.

4. 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. en
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Selgitus

Komisjoni ettepanek sisaldab üksikasjalikke nõudeid tehingute kontrollimiseks (artiklid 74–
83). Kuna selliste tehingute arv on väike, on niisuguse raske kontrollisüsteemi vajadus nii 
praegu kui ka tulevikus küsitav. Alternatiivne lahendus võiks olla anda liikmesriikidele 
võimalus mitte kontrollida tehinguid, kui nende summa jääb teatavast piirist allapoole.

Muudatusettepanek 106
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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:

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

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

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

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

(e) 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;

(f) artiklis 80 osutatud eriasutuse 
ülesanded;
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(g) artiklis 81 osutatud aruannete sisu ja 
muud käesoleva peatüki alusel vajalikud 
teated.

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

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanek sisaldab üksikasjalikke nõudeid tehingute kontrollimiseks (artiklid 74–
83). Kuna selliste tehingute arv on väike, on niisuguse raske kontrollisüsteemi vajadus nii 
praegu kui ka tulevikus küsitav. Alternatiivne lahendus võiks olla anda liikmesriikidele 
võimalus mitte kontrollida tehinguid, kui nende summa jääb teatavast piirist allapoole.

Muudatusettepanek 107
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(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.

(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.
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Muudatusettepanek 108
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(c) näevad ette, et halduskaristust ei 
tohi määrata järgmistel juhtudel:

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 109
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – 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 110
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõige 2 – punkt c – alapunkt ii (uus)
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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;

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 111
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõige 2 – punkt c – 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 112
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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 when 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. 
Therefore, the new subparagraph should be inserted after the first subparagraph of Article 
86(1) for those Member States where animal-related voluntary coupled support and animal-
related rural development support are applied.

Muudatusettepanek 113
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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. 

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

karistused peavad olema hoiatavad ja 
proportsionaalsed ning vastama käesoleva 
artikli lõigetes 2 ja 3 sätestatud 
kriteeriumidele.

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 esimene lõik, 
kus tahtlikkust ei ole nimetatud).

Muudatusettepanek 114
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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

Kõnealuses lõigus sätestatakse karistuste puhul üsna range üldine reegel (3 %). See lõik 
tuleks kas välja jätta või määrata karistuseks 1 %, 3 % ja 5 %.

Muudatusettepanek 115
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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 

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 
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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.

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

Selgitus

Varajase hoiatamise süsteemi puhul ei tohiks halduskaristusi kohaldada tagasiulatuvalt, sest 
tagasiulatuv karistus on keeruline nii põllumajandustootjatele kui ka haldusasutustele. 
Seetõttu peaks piisama sellest, kui kohaldada karistust üksnes selle aasta suhtes, mille puhul 
mittevastavust ei kõrvaldatud.

Muudatusettepanek 116
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. 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. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 117
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid teavitavad komisjoni 
korrapäraselt IV jaotise II peatükis 
osutatud ühtse süsteemi kohaldamisest. 
Komisjon korraldab liikmesriikidega 
selleteemalisi arvamustevahetusi.

2. Komisjon korraldab 
liikmesriikidega arvamuste vahetusi IV 
jaotise II peatükis osutatud ühtse süsteemi 
üle.

Or. en

Selgitus

Artiklis on ebaselge, millist teavet komisjon ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi rakendamise 
kohta ootab ja millal. See peaks olema täpsemalt sätestatud.

Muudatusettepanek 118
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 90 – lõik 1 – punkt a – alapunkt vii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vii) artikli 57 kohaldamisel võetud 
meetmeid käsitlev teave;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

On ebaselge, millist teavet komisjon liidu finantshuvide kaitse kohaldamise kohta ootab, ja 
see peaks olema täpsem.

Muudatusettepanek 119
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 90 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) liikmesriikide poolt komisjonile 
esitatav teave ja statistika ning esitatavad 
dokumendid ja aruanded, teavitamise 
tähtajad ja meetodid.

välja jäetud
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Or. en

Selgitus

Andmesüsteemide planeerimisel on väga oluline eelnevalt teada, milline teave, dokumendid 
jne tuleb edastada ning millised on nende edastamise tähtajad ja meetodid.

Muudatusettepanek 120
Stanislav Polčák

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 96 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. 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.

1. 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, sealhulgas teave 
majanduslike, perekondlike või muude 
sidemete olemasolu kohta liikmesriigi 
avaliku sektori asutuste heaks töötavate 
isikutega.

Or. cs

Muudatusettepanek 121
Bronis Ropė

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 96 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. 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.

1. Liikmesriigid tagavad fondidest 
toetuse saajate andmete õigeaegse
tagantjärele avaldamise iga kolme kuu 
järel kooskõlas [määruse (EL) .../... 
(ühissätete määrus) artikli 43 lõigetega 3–
5] ning käesoleva artikli lõigetega 2, 3 ja 4.

Or. en

Muudatusettepanek 122
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Stanislav Polčák

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 kaks aastat alates selle 
esialgsest avaldamisest. Kui see teave 
hõlmab ka teavet majanduslike, 
perekondlike või muude sidemete 
olemasolu kohta liikmesriigi avaliku 
sektori asutuste heaks töötava isikuga, 
peab see teave olema kättesaadav 
vähemalt viis aastat alates esimese 
avaldamise kuupäevast.

Or. cs

Muudatusettepanek 123
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

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. Need 
õigusaktid koostatakse kohe pärast 
vastava vajaduse ilmnemist.

Or. en

Selgitus

Toetusesaajate aitamiseks võib vaja olla teha mitmesuguseid erandeid jne, sest kõike ei ole 
võimalik eelnevalt ette näha. Need aktid tuleks koostada niipea kui võimalik, kui vastavat 
vajadust märgatakse.
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