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Muudatusettepanek 103
Bas Eickhout
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 208 kohaselt tuleks ÜPPs võtta 
arvesse arengukoostöö eesmärke, kaasa 
arvatud ÜROs ja muudes 
rahvusvahelistes organisatsioonides heaks 
kiidetud eesmärgid. Käesoleva määruse 
kohaselt võetavad meetmed ei tohiks 
ohustada arenguriikide, eelkõige vähim 
arenenud riikide toidutootmisvõimet ja 
pikaajalist toiduga kindlustatust, ning 
need peaksid aitama täita ELi kohustusi 
kliimamuutuse leevendamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 104
Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Brian Simpson, Phil 
Prendergast

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Käesoleva määruse rakendamine 
peaks toimuma kooskõlas arengukoostöö 
eesmärkidega tulenevalt ELi poliitilisest 
raamistikust toiduga kindlustatuse 
probleemide lahendamiseks 
(COM(2010)0127), eriti tuleks jälgida, et 
ÜPP meetmed ei ohustaks arenguriikide 
toidutootmisvõimet ja pikaajalist toiduga 
kindlustatust ning nende elanikkonna 
suutlikkust ennast ära toita, järgides 
seejuures ELi toimimise lepingu artiklist 
208 tulenevat kohustust võtta oma 
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poliitikas arvesse arengukoostöö 
eesmärke.

Or. en

Muudatusettepanek 105
Monika Hohlmeier

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) ÜPP reformi üks põhieesmärk ja -
nõue on bürokraatia vähendamine. 
Realistlike hälbepiiride ja alammäärade 
kehtestamise ning usalduse ja kontrolli 
omavahel tasakaalu viimisega tuleb 
liikmesriikide ja abisaajate 
halduskoormus hoida edaspidi mõistlikul 
tasemel. Bürokraatia piiramise ühe osana 
tuleb nõuetekohaselt arvesse võtta iga 
tasandi kontrollidest põhjustatud haldus-
jm koormust ning premeerida 
tulemuslikke haldus- ja kontrollisüsteeme. 
Tähtsaim eesmärk peab olema vähendada 
halduskulusid ning viia 
põllumajandustootjate ja haldustöötajate 
halduskoormus taas mõistlikule tasemele.

Or. de

Muudatusettepanek 106
Bas Eickhout
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Selleks et täiendada või muuta 
käesoleva määruse teatavaid 
mitteolemuslikke osi, tuleks komisjonile 

(3) Selleks et täiendada või muuta 
käesoleva määruse teatavaid 
mitteolemuslikke osi, tuleks komisjonile 
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anda õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte vastavalt aluslepingu artiklile 
290 seoses makseasutuste ja 
koordineerivate asutuste akrediteerimise, 
põllumajandusettevõtete nõustamise 
süsteemi sisu, riikliku sekkumise korras 
liidu eelarvest rahastatavate meetmete, 
liikmesriikidele makstavate hüvitiste 
vähendamise ja peatamise, fondidest 
tulenevate kulude ja tulude vahe 
hüvitamise, võlgade sissenõudmise, 
toetuskõlblikkuse tingimuste rikkumise 
korral toetusesaajate suhtes kohaldatavate 
karistuste, tagatistega seotud eeskirjade, 
ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi 
toimimise, tehingute kontrollist vabastatud 
meetmete, nõuetele vastavuse raames 
kohaldatavate karistuste, püsirohumaa 
säilitamise eeskirjade, eurot 
mittekasutavate liikmesriikide kasutatava
rakendusjuhu ja vahetuskursiga seotud 
eeskirjade ning ÜPP raames võetavate 
meetmete ühise hindamisraamistiku sisuga. 
Eriti oluline on, et komisjon viiks oma 
ettevalmistustöö käigus läbi asjakohaseid 
konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 
tasandil. Komisjon peaks delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamise ja koostamise 
ajal tagama asjaomaste dokumentide 
üheaegse, õigeaegse ja asjakohase 
edastamise Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

anda õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte vastavalt aluslepingu artiklile 
290 seoses makseasutuste ja 
koordineerivate asutuste akrediteerimise, 
põllumajandusettevõtete nõustamise 
süsteemi sisu, riikliku sekkumise korras 
liidu eelarvest rahastatavate meetmete, 
liikmesriikidele makstavate hüvitiste 
vähendamise ja peatamise, fondidest 
tulenevate kulude ja tulude vahe 
hüvitamise, võlgade sissenõudmise, 
toetuskõlblikkuse tingimuste rikkumise 
korral toetusesaajate suhtes kohaldatavate 
karistuste, tagatistega seotud eeskirjade, 
ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi 
toimimise, tehingute kontrollist vabastatud 
meetmete, nõuetele vastavuse raames 
kohaldatavate karistuste, püsikarjamaa 
säilitamise eeskirjade, eurot 
mittekasutavate liikmesriikide kasutatava 
rakendusjuhu ja vahetuskursiga seotud 
eeskirjade ning ÜPP raames võetavate 
meetmete ühise hindamisraamistiku sisuga. 
Eriti oluline on, et komisjon viiks oma 
ettevalmistustöö käigus läbi asjakohaseid 
konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 
tasandil. Komisjon peaks delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamise ja koostamise 
ajal tagama asjaomaste dokumentide 
üheaegse, õigeaegse ja asjakohase 
edastamise Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

(Käesolevat muudatust kohaldatakse kogu 
teksti ulatuses.)

Or. en

Selgitus

“Püsirohumaa” (varem “püsikarjamaa”) mõiste puhul ei võeta piisavalt arvesse looduslikke 
rohumaid, kus söödavad liigid võivad olla peale rohttaimede ka puud-põõsad. Püsikarjamaal 
karjatamine hoiab ära maa kasutusest väljalangemise ja elurikkuse vähenemise üldlevinud 
liikide pealetungi tõttu, säilitab väärtuslikud looduslikud kooslused ja loob sellega avalikke 
hüvesid. Käesolevat muudatust tuleks kohaldada kogu teksti ulatuses.
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Muudatusettepanek 107
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) ÜPP kulusid, sealhulgas maaelu arengu 
kulusid, tuleks rahastada mõlema fondi 
kaudu liidu eelarvest kas otseselt või 
liikmesriikide ja liidu halduskoostöö 
raames. Nimetatud fondide kaudu 
rahastatavate meetmete liigid tuleks 
määratleda.

(6) ÜPP kulusid, sealhulgas maaelu arengu 
kulusid, tuleks rahastada mõlema fondi 
kaudu liidu eelarvest kas otseselt või 
liikmesriikide ja liidu halduskoostöö 
raames. Nimetatud fondide kaudu 
rahastatavate meetmete liigid tuleks 
määratleda. Vältida tuleks meetmetega 
seotud tingimuste tagantjärele muutmist.

Or. en

Muudatusettepanek 108
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Kui liikmesriik akrediteerib rohkem kui 
ühe makseasutuse, on oluline, et ta 
määraks üheainsa koordineeriva asutuse, 
kes vastutab fondide haldamise sidususe, 
komisjoni ja erinevate akrediteeritud 
makseasutuste vahelise ühenduse ja 
komisjoni poolt nõutava erinevate 
makseasutuste tegevust käsitleva teabe 
kiire vahendamise eest. Koordineeriv 
asutus peaks ka vastutama 
parandusmeetmete võtmise eest, teavitama 
komisjoni järelmeetmetest ning tagama 
ühiste eeskirjade ja standardite ühetaolise 
kohaldamise.

(8) Kui liikmesriik akrediteerib rohkem kui 
ühe makseasutuse, on oluline, et ta 
määraks koordineeriva asutuse, kes 
vastutab fondide haldamise sidususe, 
komisjoni ja erinevate akrediteeritud 
makseasutuste vahelise ühenduse ja 
komisjoni poolt nõutava erinevate 
makseasutuste tegevust käsitleva teabe 
kiire vahendamise eest. Koordineeriv 
asutus peaks ka vastutama 
parandusmeetmete võtmise eest, teavitama 
komisjoni järelmeetmetest ning tagama 
rahvusvaheliselt tunnustatud eeskirjade ja 
standardite kohaldamise.

Or. en
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Selgitus

Siin tahetakse selgitada, et nimetatud ülesannete eest vastutaval makseasutusel võib olla ka 
muid ülesandeid, ning et koordineerivad asutused peaksid makseasutuste tegevust hindama 
rahvusvaheliselt kokkulepitud standardite põhjal, kuna praegu hindamisjuhised puuduvad.

Muudatusettepanek 109
Julie Girling, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Ainult liikmesriikide akrediteeritud 
makseasutused saavad anda piisava 
kinnituse selle kohta, et enne liidu abi 
andmist toetusesaajatele teostati vajalikud 
kontrollid. Seetõttu tuleks sõnaselgelt 
sätestada, et liidu eelarvest võib hüvitada 
ainult akrediteeritud makseasutuste 
kulusid.

(9) Ainult liikmesriikide akrediteeritud 
makseasutused saavad anda piisava 
kinnituse selle kohta, et enne liidu abi 
andmist toetusesaajatele teostati vajalikud 
kontrollid. Seetõttu tuleks sõnaselgelt 
sätestada, et liidu eelarvest võib hüvitada 
ainult akrediteeritud makseasutuste kulusid
ning et nimetatud kontroll peab toimuma 
üheainsa integreeritud valimi põhjal.

Or. en

Selgitus

Vastutavate asutuste koormuse vähendamiseks peaks kontroll toimuma üheainsa integreeritud 
valimi meetodi põhjal.

Muudatusettepanek 110
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Ainult liikmesriikide akrediteeritud 
makseasutused saavad anda piisava 
kinnituse selle kohta, et enne liidu abi 
andmist toetusesaajatele teostati vajalikud 
kontrollid. Seetõttu tuleks sõnaselgelt 
sätestada, et liidu eelarvest võib hüvitada

(9) Ainult liikmesriikide akrediteeritud 
makseasutused saavad anda piisava 
kinnituse selle kohta, et enne liidu abi 
andmist toetusesaajatele teostati vajalikud 
kontrollid. Seetõttu tuleks sõnaselgelt 
sätestada, et liidu eelarvest hüvitatavate 
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ainult akrediteeritud makseasutuste 
kulusid.

kulude eest võivad kanda vastutust ainult 
akrediteeritud makseasutused.

Or. en

Muudatusettepanek 111
Monika Hohlmeier

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Sertifitseerimis- ja makseasutustele 
esitatavate üha kasvavate nõudmistega ei 
tohi kaasneda bürokraatia edasine kasv 
liikmesriikides ning eelkõige ei tohi need 
nõudmised olla rahvusvahelistest 
auditeerimisstandarditest rangemad. 
Sertifitseerimisprotsessi kohaldamisala ja 
sisu osas peab säilima kulude ja kasude 
tasakaal ning lisaaruandlusnõuded 
peavad andma selget lisandväärtust.

Or. de

Muudatusettepanek 112
Spyros Danellis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Selleks et aidata tõsta toetusesaajate 
teadlikkust ühelt poolt 
põllumajandustavade ja põllumajanduslike 
majapidamiste juhtimise ning teiselt poolt 
keskkonna, kliimamuutuste, maa hea 
põllumajandusseisundi, toiduohutuse, 
rahvatervise, loomatervise, taimetervise ja 
loomade heaoluga seotud standardite 
vahelisest seosest, on vaja, et liikmesriigid 
kehtestaksid ulatusliku 

(10) Selleks et aidata tõsta toetusesaajate 
teadlikkust ühelt poolt 
põllumajandustavade, põllumajanduslike 
majapidamiste juhtimise ja riskijuhtimise 
ning teiselt poolt keskkonna, 
kliimamuutuste, maa hea 
põllumajandusseisundi, toiduohutuse, 
rahvatervise, loomatervise, taimetervise ja 
loomade heaoluga seotud standardite 
vahelisest seosest, on vaja, et liikmesriigid 
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põllumajandusettevõtete nõustamise 
süsteemi, mis annab nõu toetusesaajatele. 
Põllumajandusettevõtete nõustamise 
süsteem ei tohiks kuidagi mõjutada 
toetusesaajate kohustust ja vastutust neid 
standardeid täita. Liikmesriigid peaksid ka 
tagama nõustamise ja kontrollide selge 
eristamise.

kehtestaksid ulatusliku 
põllumajandusettevõtete nõustamise 
süsteemi, mis annab nõu toetusesaajatele. 
Põllumajandusettevõtete nõustamise 
süsteem ei tohiks kuidagi mõjutada 
toetusesaajate kohustust ja vastutust neid 
standardeid täita. Liikmesriigid peaksid ka 
tagama nõustamise ja kontrollide selge 
eristamise.

Or. en

Muudatusettepanek 113
Bas Eickhout
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Põllumajandusettevõtete nõustamise 
süsteem peaks hõlmama vähemalt nõuetele 
vastavuse reguleerimisalasse kuuluvaid 
nõudeid ja standardeid. Kõnealune süsteem 
peaks samuti hõlmama nõudeid 
otsetoetustele, mida tuleb järgida seoses 
kliimat ja keskkonda säästvate 
põllumajandustavadega, aga ka 
põllumajandusmaa säilitamisega vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu xxx 
määrusele (EL) nr xxx/xxx [otsetoetused], 
millega kehtestatakse ühise 
põllumajanduspoliitika raames 
toetuskavade alusel 
põllumajandustootjatele makstavate 
otsetoetuste eeskirjad14. Veel peaks 
nimetatud süsteem hõlmama teatavaid 
kliimamuutuste leevendamise ja nendega 
kohanemise, elurikkuse, veekaitse, looma-
ja taimehaigustest teatamise ja 
innovatsiooni ning ka väikeste 
põllumajandusettevõtete majandustegevuse 
säästva arenguga seonduvaid elemente.

(11) Põllumajandusettevõtete nõustamise 
süsteem peaks hõlmama vähemalt nõuetele 
vastavuse reguleerimisalasse kuuluvaid 
nõudeid ja standardeid. Kõnealune süsteem 
peaks samuti hõlmama nõudeid 
otsetoetustele, mida tuleb järgida seoses 
kliimat ja keskkonda säästvate 
põllumajandustavadega, aga ka 
põllumajandusmaa säilitamisega vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu xxx 
määrusele (EL) nr xxx/xxx [otsetoetused], 
millega kehtestatakse ühise 
põllumajanduspoliitika raames 
toetuskavade alusel 
põllumajandustootjatele makstavate 
otsetoetuste eeskirjad14, samuti selliseid 
toidutootmissüsteemide jätkusuutlikkust 
tõstvaid teise samba meetmeid (määrus 
(EL) nr xxx/xxx [maaelu areng] nagu 
mahepõllundus, kõrge loodusväärtusega 
põllumajandus ning põllumajanduse 
keskkonna- ja kliimameetmed. Veel peaks 
nimetatud süsteem hõlmama teatavaid 
kliimamuutuste leevendamise ja nendega 
kohanemise, mullastiku, elurikkuse, vee-
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ja tõhusa toitaineringe kaitse, looma- ja 
taimehaiguste, sh kahjuritõrje 
mittekeemiliste alternatiivide ja 
innovatsiooni ning ka väikeste 
põllumajandusettevõtete majandustegevuse 
säästva arenguga seonduvaid elemente.

Or. en

Muudatusettepanek 114
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Põllumajandusettevõtete nõustamise 
süsteem peaks hõlmama vähemalt nõuetele 
vastavuse reguleerimisalasse kuuluvaid 
nõudeid ja standardeid. Kõnealune süsteem 
peaks samuti hõlmama nõudeid 
otsetoetustele, mida tuleb järgida seoses 
kliimat ja keskkonda säästvate 
põllumajandustavadega, aga ka 
põllumajandusmaa säilitamisega vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu xxx 
määrusele (EL) nr xxx/xxx [otsetoetused], 
millega kehtestatakse ühise 
põllumajanduspoliitika raames 
toetuskavade alusel 
põllumajandustootjatele makstavate 
otsetoetuste eeskirjad14. Veel peaks 
nimetatud süsteem hõlmama teatavaid 
kliimamuutuste leevendamise ja nendega 
kohanemise, elurikkuse, veekaitse, looma-
ja taimehaigustest teatamise ja 
innovatsiooni ning ka väikeste 
põllumajandusettevõtete majandustegevuse 
säästva arenguga seonduvaid elemente.

(11) Põllumajandusettevõtete nõustamise 
süsteem peaks hõlmama vähemalt nõuetele 
vastavuse reguleerimisalasse kuuluvaid 
nõudeid ja standardeid. Kõnealune süsteem 
peaks samuti hõlmama nõudeid 
otsetoetustele, mida tuleb järgida seoses 
kliimat ja keskkonda säästvate 
põllumajandustavadega, aga ka 
põllumajandusmaa säilitamisega vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu xxx 
määrusele (EL) nr xxx/xxx [otsetoetused], 
millega kehtestatakse ühise 
põllumajanduspoliitika raames 
toetuskavade alusel 
põllumajandustootjatele makstavate 
otsetoetuste eeskirjad14. Lisaks peaks 
süsteem hõlmama teatavaid 
kliimamuutuste leevendamise ja nendega 
kohanemise, elurikkuse, veekaitse, looma-
ja taimehaigustest teatamise ja 
innovatsiooniga seonduvaid elemente. 
Samuti peaks nimetatud süsteem 
hõlmama väikeste põllumajandusettevõtete 
majandustegevuse säästvat arengut ning 
olemasolevaid võimalusi majanduslike ja 
keskkonnariskide tulemuslikuks 
juhtimiseks.

Or. en
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Muudatusettepanek 115
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Põllumajandusettevõtete nõustamise 
süsteem peaks hõlmama vähemalt nõuetele 
vastavuse reguleerimisalasse kuuluvaid 
nõudeid ja standardeid. Kõnealune süsteem 
peaks samuti hõlmama nõudeid 
otsetoetustele, mida tuleb järgida seoses 
kliimat ja keskkonda säästvate 
põllumajandustavadega, aga ka 
põllumajandusmaa säilitamisega vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu xxx 
määrusele (EL) nr xxx/xxx [otsetoetused], 
millega kehtestatakse ühise 
põllumajanduspoliitika raames 
toetuskavade alusel 
põllumajandustootjatele makstavate 
otsetoetuste eeskirjad14. Veel peaks 
nimetatud süsteem hõlmama teatavaid 
kliimamuutuste leevendamise ja nendega 
kohanemise, elurikkuse, veekaitse, looma-
ja taimehaigustest teatamise ja 
innovatsiooni ning ka väikeste 
põllumajandusettevõtete 
majandustegevuse säästva arenguga 
seonduvaid elemente.

(11) Põllumajandusettevõtete nõustamise 
süsteem peaks hõlmama vähemalt nõuetele 
vastavuse reguleerimisalasse kuuluvaid 
nõudeid ja standardeid. Kõnealune süsteem 
peaks samuti hõlmama nõudeid 
otsetoetustele, mida tuleb järgida seoses 
kliimat ja keskkonda säästvate 
põllumajandustavadega, aga ka 
põllumajandusmaa säilitamisega vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu xxx 
määrusele (EL) nr xxx/xxx [otsetoetused], 
millega kehtestatakse ühise 
põllumajanduspoliitika raames 
toetuskavade alusel 
põllumajandustootjatele makstavate 
otsetoetuste eeskirjad14.

Or. en

Muudatusettepanek 116
George Lyon, Britta Reimers, Liam Aylward

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Põllumajandusettevõtete nõustamise (11) Põllumajandusettevõtete nõustamise 
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süsteem peaks hõlmama vähemalt nõuetele 
vastavuse reguleerimisalasse kuuluvaid
nõudeid ja standardeid. Kõnealune süsteem 
peaks samuti hõlmama nõudeid 
otsetoetustele, mida tuleb järgida seoses 
kliimat ja keskkonda säästvate 
põllumajandustavadega, aga ka 
põllumajandusmaa säilitamisega vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu xxx 
määrusele (EL) nr xxx/xxx [otsetoetused], 
millega kehtestatakse ühise 
põllumajanduspoliitika raames 
toetuskavade alusel 
põllumajandustootjatele makstavate 
otsetoetuste eeskirjad14. Veel peaks 
nimetatud süsteem hõlmama teatavaid 
kliimamuutuste leevendamise ja nendega 
kohanemise, elurikkuse, veekaitse, looma-
ja taimehaigustest teatamise ja 
innovatsiooni ning ka väikeste 
põllumajandusettevõtete majandustegevuse 
säästva arenguga seonduvaid elemente.

süsteem peaks hõlmama vähemalt nõuetele 
vastavuse reguleerimisalasse kuuluvaid 
nõudeid ja standardeid. Kõnealune süsteem 
peaks samuti hõlmama nõudeid 
otsetoetustele, mida tuleb järgida seoses 
kliimat ja keskkonda säästvate 
põllumajandustavadega, aga ka 
põllumajandusmaa säilitamisega vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu xxx 
määrusele (EL) nr xxx/xxx [otsetoetused], 
millega kehtestatakse ühise 
põllumajanduspoliitika raames 
toetuskavade alusel 
põllumajandustootjatele makstavate 
otsetoetuste eeskirjad14. Veel peaks 
nimetatud süsteem hõlmama teatavaid 
kliimamuutuste leevendamise ja nendega 
kohanemise, elurikkuse, veekaitse, looma-
ja taimehaigustest teatamise ja 
innovatsiooni ning vajaduse korral ka
põllumajandusettevõtete majandustegevuse 
säästva arenguga seonduvaid elemente.

Or. en

Muudatusettepanek 117
Bas Eickhout
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Agrometeoroloogilise süsteemi 
kasutamine ning satelliidifotode hankimine 
ja täiustamine peaks komisjonile tagama 
vahendid põllumajandusturgude 
juhtimiseks ning põllumajanduskulude 
järelevalve hõlbustamiseks.

(14) Agrometeoroloogilise süsteemi 
kasutamine ning satelliidifotode hankimine 
ja täiustamine peaks komisjonile tagama 
vahendid põllumajandusturgude 
juhtimiseks ja põllumajanduskulude 
järelevalve hõlbustamiseks ning vahendid, 
millest põllumajandus sõltub (nt 
agrometsandussüsteemid).

Or. en
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Muudatusettepanek 118
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Selle tagamiseks, et ÜPP 
rahastamiseks kasutatavad summad jääksid 
aastaste ülemmäärade piiridesse, tuleks 
säilitada 19. jaanuari 2009. aasta määruses 
(EÜ) 73/2009 (millega kehtestatakse ühise 
põllumajanduspoliitika raames 
põllumajandustootjate suhtes kohaldatavate 
otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad 
toetuskavad põllumajandustootjate jaoks, 
muudetakse määruseid (EÜ) nr 1290/2005, 
(EÜ) nr 247/2006, (EÜ) nr 378/200316 
ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) 
nr 1782/2003) sätestatud 
finantsmehhanism, mille kohaselt 
kohandatakse otsetoetuste taset. Samuti 
tuleks lubada komisjonil kehtestada 
kohandusi, kui nõukogu ei ole neid 
kindlaks määranud selle kalendriaasta 30. 
juuniks, mille suhtes kohandusi 
kohaldatakse.

(17) Selle tagamiseks, et ÜPP 
rahastamiseks kasutatavad summad jääksid 
aastaste ülemmäärade piiridesse, tuleks 
säilitada 19. jaanuari 2009. aasta määruses 
(EÜ) 73/2009 (millega kehtestatakse ühise 
põllumajanduspoliitika raames 
põllumajandustootjate suhtes kohaldatavate 
otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad 
toetuskavad põllumajandustootjate jaoks, 
muudetakse määruseid (EÜ) nr 1290/2005, 
(EÜ) nr 247/2006, (EÜ) nr 378/200316 
ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) 
nr 1782/2003) sätestatud 
finantsmehhanism, mille kohaselt 
kohandatakse otsetoetuste taset, kui 
prognoosid näitavad, et kõnealusel 
rahandusaastal ületatakse rubriigi 2 
vaheülemmäära (mis sisaldab ka 300 
miljoni euro suurust reservi). Samuti 
tuleks lubada komisjonil kehtestada 
kohandusi, kui nõukogu ei ole neid 
kindlaks määranud selle kalendriaasta 30. 
juuniks, mille suhtes kohandusi 
kohaldatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 119
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Eelarvedistsipliiniga on nõutud ka 
keskpika perioodi eelarveseisundi pidev 
jälgimine. Seetõttu on asjaomase aasta 

(19) Eelarvedistsipliiniga on nõutud ka 
keskpika perioodi eelarveseisundi pidev 
jälgimine. Seetõttu on asjaomase aasta 
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eelarveprojekti esitamisel oluline, et 
komisjon esitaks oma prognoosid ja 
analüüsi Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule ning teeks vajaduse korral 
seadusandjale ettepaneku asjakohaste 
meetmete kohta. Lisaks peaks komisjon 
igal ajal täies ulatuses kasutama oma 
halduspädevust, et tagada iga-aastasest 
ülemmäärast kinnipidamine, ning vajaduse 
korral soovitama Euroopa Parlamendile ja
nõukogule või nõukogule asjakohaseid 
meetmeid eelarveseisundi parandamiseks. 
Kui liikmesriikide esitatud 
hüvitisetaotlused ei võimalda eelarveaasta 
lõpus kinni pidada iga-aastasest 
ülemmäärast, peaks komisjonil olema 
võimalik võtta meetmeid, mis tagavad 
eelarvejäägi ajutise jaotuse liikmesriikide 
vahel proportsionaalselt nende hüvitusootel 
taotlustega ja ka vastavuse asjaomaseks 
aastaks kehtestatud ülemmääraga. Vastava 
aasta maksed tuleks teha järgneval 
eelarveaastal ja määrata lõplikult kindlaks 
liidu rahastamise kogusumma liikmesriigi 
kohta ning liikmesriikidevaheline 
kompensatsioon, et kindlaksmääratud 
summast kinni pidada.

eelarveprojekti esitamisel oluline, et 
komisjon esitaks oma prognoosid ja
analüüsi Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule ning teeks vajaduse korral 
seadusandjale ettepaneku asjakohaste 
meetmete kohta. Lisaks peaks komisjon 
igal ajal täies ulatuses kasutama oma 
halduspädevust, et tagada iga-aastasest 
ülemmäärast kinnipidamine, ning vajaduse 
korral soovitama nõukogule või Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule asjakohaseid 
meetmeid eelarveseisundi parandamiseks. 
Kui liikmesriikide esitatud 
hüvitisetaotlused ei võimalda eelarveaasta 
lõpus kinni pidada iga-aastasest 
ülemmäärast (arvestades ka selle alla 
jäävat 300 000 euro suurust reservi), 
peaks komisjonil olema võimalik võtta 
meetmeid, mis tagavad eelarvejäägi ajutise 
jaotuse liikmesriikide vahel 
proportsionaalselt nende hüvitusootel 
taotlustega ja ka vastavuse asjaomaseks 
aastaks kehtestatud ülemmääraga. Vastava 
aasta maksed tuleks teha järgneval 
eelarveaastal ja määrata lõplikult kindlaks 
liidu rahastamise kogusumma liikmesriigi 
kohta ning liikmesriikidevaheline 
kompensatsioon, et kindlaksmääratud 
summast kinni pidada.

Or. en

Selgitus

Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi vaheülemmäära alla jääv, praegu 300 miljoni euro 
suurune reserv tuleb ohutusmehhanismina säilitada.

Muudatusettepanek 120
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Eelarve täitmisel tuleks komisjonil (20) Eelarve täitmisel tuleks komisjonil 
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sisse seada igakuine põllumajanduskulude 
varajase hoiatamise ja järelevalvesüsteem, 
et võimalikult kiiresti reageerida iga-
aastase ülemmäära ületamise ohu korral, 
võtta vastu asjakohased meetmed talle 
antud halduspädevuse raames ning esitada 
uued meetmed, juhul kui kõnealused 
meetmed näivad olevat ebapiisavad. 
Komisjon peaks esitama Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule korrapäraselt 
aruande, milles võrreldakse aruande 
esitamise päevani tehtud kulusid 
kuluprognoosidega ja antakse hinnang 
eeldatavale eelarve täitmisele järelejäänud 
eelarveaastal.

sisse seada igakuine põllumajanduskulude 
varajase hoiatamise ja järelevalvesüsteem, 
et võimalikult kiiresti reageerida iga-
aastase ülemmäära ületamise ohu korral, 
võtta vastu asjakohased meetmed talle 
antud halduspädevuse raames ning esitada 
uued meetmed, juhul kui kõnealused 
meetmed (põhjenduses 19 nimetatud 
reservi arvestades) näivad olevat 
ebapiisavad. Komisjon peaks esitama 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
korrapäraselt aruande, milles võrreldakse 
aruande esitamise päevani tehtud kulusid 
kuluprognoosidega ja antakse hinnang 
eeldatavale eelarve täitmisele järelejäänud 
eelarveaastal.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas põhjendusega 19 tuleb ka käesolevas põhjenduses taastada viide Euroopa 
Põllumajanduse Tagatisfondi vaheülemmäära alla jäetud 300 miljoni euro suurusele 
reservile.

Muudatusettepanek 121
Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Maaelu arengu programmide 
rahastamine liidu eelarvest toimub aastate 
peale jagatud osamaksete alusel. Selleks et 
võimaldada liikmesriikidele ligipääsu 
ettenähtud liidu fondidele kohe 
programmide rakendumisel, tuleb need 
fondid teha liikmesriikides kättesaadavaks. 
Seetõttu on vaja vastavalt piiratud 
eelmaksete süsteemi, et tagada regulaarne 
rahavoog, mis võimaldab teha 
programmide kohaselt toetusesaajatele 
makseid õigel ajal.

(23) Maaelu arengu programmide 
rahastamine liidu eelarvest toimub aastate 
peale jagatud osamaksete alusel. Selleks et 
võimaldada liikmesriikidele ligipääsu 
ettenähtud liidu fondidele kohe 
programmide rakendumisel, tuleb need 
fondid teha liikmesriikides kättesaadavaks. 
Liikmesriigid võivad kaks kuud pärast 
vastava otsuse tegemist komisjonile 
teatada, kui nad ei soovi eelmakset saada. 
Seetõttu on vaja vastavalt piiratud 
eelmaksete süsteemi, et tagada regulaarne 
rahavoog, mis võimaldab teha 
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programmide kohaselt toetusesaajatele 
makseid õigel ajal. 

Or. en

Selgitus

Vähendamaks survet liikmesriikide eelarvetele, peaks neil, kes programmide alustamiseks 
eelmakset ei vaja, olema võimalik sellest keelduda.

Muudatusettepanek 122
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Maaelu arengu programmide 
rahastamine liidu eelarvest toimub aastate 
peale jagatud osamaksete alusel. Selleks et 
võimaldada liikmesriikidele ligipääsu 
ettenähtud liidu fondidele kohe 
programmide rakendumisel, tuleb need 
fondid teha liikmesriikides kättesaadavaks. 
Seetõttu on vaja vastavalt piiratud 
eelmaksete süsteemi, et tagada regulaarne 
rahavoog, mis võimaldab teha 
programmide kohaselt toetusesaajatele 
makseid õigel ajal.

(23) Maaelu arengu programmide 
rahastamine liidu eelarvest toimub aastate 
peale jagatud osamaksete alusel. Selleks et 
võimaldada liikmesriikidele ligipääsu 
ettenähtud liidu fondidele kohe 
programmide rakendumisel, tuleb need 
fondid liikmesriikide soovi korral teha 
neile kättesaadavaks. Seetõttu on vaja 
vastavalt piiratud eelmaksete süsteemi, et 
tagada regulaarne rahavoog, mis võimaldab 
teha programmide kohaselt toetusesaajatele 
makseid õigel ajal.

Or. en

Muudatusettepanek 123
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Liidu abi tuleks toetusesaajatele 
maksta õigel ajal, et neil oleks võimalik 
seda tõhusalt kasutada. Kui liikmesriigid ei 

(25) Liidu abi tuleks toetusesaajatele 
maksta õigel ajal, et neil oleks võimalik 
seda tõhusalt kasutada. Kui liikmesriigid ei 
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pea kinni liidu õigusaktides sätestatud 
maksetähtaegadest, võib see põhjustada 
toetusesaajatele tõsiseid probleeme ja 
ohustada liidu aastaeelarve koostamist. 
Seetõttu tuleks liidu rahastamisest välja 
jätta need kulud, mille puhul ei ole 
maksetähtaegadest kinni peetud. 
Proportsionaalsuse põhimõtte järgimiseks 
peaks komisjonil olema õigus kehtestada 
sellest üldreeglist kõrvale kalduvaid 
erandeid. Määruses (EÜ) nr 1290/2005 
sätestatud vastav põhimõte tuleks jõusse 
jätta ja seda tuleks kohaldada nii EAGFi 
kui ka EAFRD suhtes. Makse hilinemise 
korral tuleks liikmesriigil lisada 
põhisummale omal kulul intressid, et 
maksta toetusesaajatele hüvitist. Selline 
säte võib liikmesriike ajendada 
maksetähtaegadest paremini kinni pidama 
ning pakkuda toetusesaajatele suuremat 
kindlust makse õigeaegse laekumise kohta 
või vähemalt hüvitise saamise kohta 
makse hilinemise korral.

pea kinni liidu õigusaktides sätestatud 
maksetähtaegadest, võib see põhjustada 
toetusesaajatele tõsiseid probleeme ja 
ohustada liidu aastaeelarve koostamist. 
Seetõttu tuleks liidu rahastamisest välja 
jätta need kulud, mille puhul ei ole 
maksetähtaegadest kinni peetud. 
Proportsionaalsuse põhimõtte järgimiseks 
peaks komisjonil olema õigus kehtestada 
sellest üldreeglist kõrvale kalduvaid 
erandeid. Määruses (EÜ) nr 1290/2005 
sätestatud vastav põhimõte tuleks jõusse 
jätta ja seda tuleks kohaldada nii EAGFi 
kui ka EAFRD suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 124
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Liidu abi tuleks toetusesaajatele 
maksta õigel ajal, et neil oleks võimalik 
seda tõhusalt kasutada. Kui liikmesriigid ei 
pea kinni liidu õigusaktides sätestatud 
maksetähtaegadest, võib see põhjustada 
toetusesaajatele tõsiseid probleeme ja 
ohustada liidu aastaeelarve koostamist. 
Seetõttu tuleks liidu rahastamisest välja 
jätta need kulud, mille puhul ei ole 
maksetähtaegadest kinni peetud. 
Proportsionaalsuse põhimõtte järgimiseks 
peaks komisjonil olema õigus kehtestada 

(25) Liidu abi tuleks toetusesaajatele 
maksta õigel ajal, et neil oleks võimalik 
seda tõhusalt kasutada. Kui liikmesriigid ei 
pea kinni liidu õigusaktides sätestatud 
maksetähtaegadest, võib see põhjustada 
toetusesaajatele tõsiseid probleeme ja 
ohustada liidu aastaeelarve koostamist. 
Seetõttu tuleks liidu rahastamisest välja 
jätta need kulud, mille puhul ei ole 
maksetähtaegadest kinni peetud. 
Proportsionaalsuse põhimõtte järgimiseks 
peaks komisjonil olema õigus kehtestada 
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sellest üldreeglist kõrvale kalduvaid 
erandeid. Määruses (EÜ) nr 1290/2005 
sätestatud vastav põhimõte tuleks jõusse 
jätta ja seda tuleks kohaldada nii EAGFi 
kui ka EAFRD suhtes. Makse hilinemise 
korral tuleks liikmesriigil lisada 
põhisummale omal kulul intressid, et 
maksta toetusesaajatele hüvitist. Selline 
säte võib liikmesriike ajendada 
maksetähtaegadest paremini kinni pidama 
ning pakkuda toetusesaajatele suuremat 
kindlust makse õigeaegse laekumise kohta 
või vähemalt hüvitise saamise kohta makse 
hilinemise korral.

sellest üldreeglist kõrvale kalduvaid 
erandeid. Määruses (EÜ) nr 1290/2005 
sätestatud vastav põhimõte tuleks jõusse 
jätta ja seda tuleks kohaldada nii EAGFi 
kui ka EAFRD suhtes. Makse hilinemise 
korral tuleks liikmesriigil lisada 
põhisummale omal kulul intressid, et 
maksta toetusesaajatele hüvitist. Selline 
säte võib liikmesriike ajendada 
maksetähtaegadest paremini kinni pidama 
ning pakkuda toetusesaajatele suuremat 
kindlust makse õigeaegse laekumise kohta 
või vähemalt hüvitise saamise kohta makse 
hilinemise korral. Toetuse saamise õigust 
reguleerivate eeskirjade võimalikult ühtne 
tõlgendamine hõlbustaks toetuskõlblike 
EAFRD projektide rakendamist ja 
tõhustaks nende rahastamist.

Or. en

Muudatusettepanek 125
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Põllumajandusalaste sektoripõhiste 
õigusaktide kohaselt peavad liikmesriigid 
edastama kindlaksmääratud tähtaegade 
jooksul teabe teostatud kontrollide arvu ja 
nende tulemuste kohta. Vastavat 
kontrollistatistikat kasutatakse veamäära 
kindlakstegemiseks liikmesriigi tasandil 
ning üldisemalt EAGFi ja EAFRD 
haldamise kontrollimiseks. See on 
komisjonile tähtis allikas veendumaks 
fondide nõuetekohases haldamises ning 
oluline osa iga-aastasest kinnitavast 
avaldusest. Arvestades nimetatud 
statistilise teabe olulisust ja tagamaks, et 
liikmesriigid täidaksid teabe õigeaegse 
saatmise kohustust, on vaja takistada 
nõutavate andmete hilist esitamist viisil, 

(27) Põllumajandusalaste sektoripõhiste 
õigusaktide kohaselt peavad liikmesriigid 
edastama kindlaksmääratud tähtaegade 
jooksul teabe teostatud kontrollide arvu ja 
nende tulemuste kohta. Vastavat 
kontrollistatistikat kasutatakse veamäära 
kindlakstegemiseks liikmesriigi tasandil 
ning üldisemalt EAGFi ja EAFRD 
haldamise kontrollimiseks. See on 
komisjonile tähtis allikas veendumaks 
fondide nõuetekohases haldamises ning 
oluline osa iga-aastasest kinnitavast 
avaldusest. Arvestades nimetatud 
statistilise teabe olulisust ja tagamaks, et 
liikmesriigid täidaksid teabe õigeaegse 
saatmise kohustust, on vaja 
proportsionaalselt takistada nõutavate 
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mis on proportsionaalne andmete 
puudumise ulatusega. Seega tuleks 
kehtestada sätted, mille kohaselt võib 
komisjon peatada selle osa igakuistest või 
vahemaksetest, mille kohta ei ole 
asjakohast statistilist teavet saadetud õigel 
ajal.

andmete hilist esitamist viisil, mis on 
proportsionaalne andmete puudumise 
ulatusega. Seega tuleks vastavalt 
proportsionaalsuse põhimõttele kehtestada 
sätted, mille kohaselt võib komisjon 
peatada selle osa igakuistest või 
vahemaksetest, mille kohta ei ole 
asjakohast statistilist teavet saadetud õigel 
ajal üksnes siis, kui hilinemine ohustab 
iga-aastase eelarve täitmisele heakskiidu 
andmise mehhanismi.

Or. en

Muudatusettepanek 126
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Põllumajandusalaste sektoripõhiste 
õigusaktide kohaselt peavad liikmesriigid 
edastama kindlaksmääratud tähtaegade 
jooksul teabe teostatud kontrollide arvu ja 
nende tulemuste kohta. Vastavat 
kontrollistatistikat kasutatakse veamäära 
kindlakstegemiseks liikmesriigi tasandil 
ning üldisemalt EAGFi ja EAFRD 
haldamise kontrollimiseks. See on 
komisjonile tähtis allikas veendumaks 
fondide nõuetekohases haldamises ning 
oluline osa iga-aastasest kinnitavast 
avaldusest. Arvestades nimetatud 
statistilise teabe olulisust ja tagamaks, et 
liikmesriigid täidaksid teabe õigeaegse 
saatmise kohustust, on vaja takistada 
nõutavate andmete hilist esitamist viisil, 
mis on proportsionaalne andmete 
puudumise ulatusega. Seega tuleks 
kehtestada sätted, mille kohaselt võib 
komisjon peatada selle osa igakuistest või 
vahemaksetest, mille kohta ei ole 
asjakohast statistilist teavet saadetud õigel 

(27) Põllumajandusalaste sektoripõhiste 
õigusaktide kohaselt peavad liikmesriigid 
edastama kindlaksmääratud tähtaegade 
jooksul teabe teostatud kontrollide arvu ja 
nende tulemuste kohta. Vastavat 
kontrollistatistikat kasutatakse veamäära 
kindlakstegemiseks liikmesriigi tasandil 
ning üldisemalt EAGFi ja EAFRD 
haldamise kontrollimiseks. See on 
komisjonile tähtis allikas veendumaks 
fondide nõuetekohases haldamises ning 
oluline osa iga-aastasest kinnitavast 
avaldusest.
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ajal.

Or. en

Muudatusettepanek 127
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) ÜPP kohaste meetmete ja tegevuste 
rahastamine toimub osaliselt halduskoostöö 
raames. Liidu fondide usaldusväärse 
haldamise tagamiseks peaks komisjon 
kontrollima, kuidas maksete sooritamise 
eest vastutavad liikmesriikide asutused 
fonde haldavad. Tuleks kindlaks määrata 
komisjoni teostatava kontrolli laad ja 
täpsustada komisjoni vastutus eelarve 
täitmise küsimuses ning selgitada 
liikmesriikide koostöökohustusi.

(30) ÜPP kohaste meetmete ja tegevuste 
rahastamine toimub osaliselt halduskoostöö 
raames. Liidu fondide usaldusväärse 
haldamise tagamiseks peaks komisjon 
vajalikul määral kontrollima, kuidas 
maksete sooritamise eest vastutavad 
liikmesriikide asutused fonde haldavad. 
Tuleks kindlaks määrata komisjoni 
teostatava kontrolli laad, üldeeskirjad ja 
põhimõtted, mida komisjon peab 
kontrollimisel järgima ja täpsustada 
komisjoni vastutus eelarve täitmise 
küsimuses ning selgitada liikmesriikide 
koostöökohustusi.

Or. en

Muudatusettepanek 128
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Selleks et komisjonil oleks võimalik 
täita oma kohustust kontrollida liidu kulude 
haldus- ja kontrollisüsteemide olemasolu ja 
nõuetekohast toimimist liikmesriikides 
ning piiramata seejuures liikmesriikide 
teostatavaid kontrolle, tuleb ette näha 
kontroll komisjoni delegeeritud isikute 

(31) Selleks et komisjonil oleks võimalik 
täita oma kohustust kontrollida liidu kulude 
haldus- ja kontrollisüsteemide olemasolu ja 
nõuetekohast toimimist liikmesriikides, 
tuleb ette näha kontroll komisjoni 
delegeeritud isikute poolt ning nende 
isikute õigus paluda seejuures abi 
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poolt ning nende isikute õigus paluda 
seejuures abi liikmesriikidelt.

liikmesriikidelt, võttes selle juures arvesse 
proportsionaalsuse põhimõtet, liikmesriigi 
kontrolli- ja juhtimissüsteemide 
usaldusväärsust ning liikmesriikide 
kontrolliorganite tegevuse üldist 
tulemuslikkust komisjoni teostatavate 
kontrollidee puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 129
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Komisjon, kes vastavalt Euroopa 
Liidu lepingu artiklile 17 vastutab liidu 
õigusaktide nõuetekohase kohaldamise 
eest, peaks otsustama kas liikmesriikide 
kulud on vastavuses liidu õigusaktidega. 
Liikmesriikidele tuleks anda õigus oma 
makseotsuseid põhjendada ning lahendada 
nende ja komisjoni vahelised lahkhelid 
lepitusmenetluse teel. Selleks et anda 
liikmesriikidele minevikus tehtud kuludega 
seoses õiguslikud ja rahalised tagatised, 
tuleks kindlaks määrata maksimaalne 
ajavahemik, mille vältel komisjon otsustab, 
millised finantstagajärjed peaksid olema 
eeskirjade eiramisel. EAFRD puhul peaks 
vastavuse kontrollimise menetlus vastama 
määruse (EL) nr xxx/xxx [katusmäärus] 2. 
osas kehtestatud komisjoni 
finantskorrektsioonidega seonduvatele 
sätetele.

(34) Komisjon, kes vastavalt Euroopa 
Liidu lepingu artiklile 17 vastutab liidu 
õigusaktide nõuetekohase kohaldamise 
eest, peaks otsustama, kas liikmesriikide 
kulud on vastavuses liidu õigusaktidega, 
tuginedes vajaduse korral 
põllumajandusfonde tegelikult mõjutavate 
riskide analüüsile. Liikmesriikidele tuleks 
anda õigus oma makseotsuseid põhjendada 
ning lahendada nende ja komisjoni 
vahelised lahkhelid lepitusmenetluse teel. 
Selleks et anda liikmesriikidele minevikus 
tehtud kuludega seoses õiguslikud ja 
rahalised tagatised, tuleks kindlaks määrata 
maksimaalne ajavahemik, mille vältel 
komisjon otsustab, millised 
finantstagajärjed peaksid olema eeskirjade 
eiramisel. EAFRD puhul peaks vastavuse 
kontrollimise menetlus vastama määruse 
(EL) nr xxx/xxx [katusmäärus] 2. osas 
kehtestatud komisjoni 
finantskorrektsioonidega seonduvatele 
sätetele.

Or. en
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Muudatusettepanek 130
Monika Hohlmeier

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Liikmesriikide rakendatavad 
sissenõudmismenetlused võivad 
sissenõudmise mitme aasta võrra edasi 
lükata, andmata selle eduka toimumise 
kohta mingit tagatist. Nende menetluste 
maksumus võib ka olla 
ebaproportsionaalne võrreldes makstud või 
makstavate summadega. Seetõttu tuleks 
teatavatel juhtudel lubada liikmesriikidel 
sissenõudmismenetlused lõpetada.

(36) Liikmesriikide rakendatavad 
sissenõudmismenetlused võivad 
sissenõudmise mitme aasta võrra edasi 
lükata, andmata selle eduka toimumise 
kohta mingit tagatist. Nende menetluste 
maksumus võib ka olla 
ebaproportsionaalne võrreldes makstud või 
makstavate summadega. See peaks 
kehtima ka väga madalast ülemmäärast 
väiksemate ebaõigesti välja makstud 
summade ja intresside sissenõudmise 
kohta. Siin tuleb samuti lähtuda 
realistlikust kulutõhususe näitajast. 
Seetõttu tuleks teatavatel juhtudel lubada 
liikmesriikidel sissenõudmismenetlused 
lõpetada.

Or. de

Selgitus

Väga väikeste summade sissenõudmisega kaasnevad märkimisväärsed halduskulud. 
Kulutõhususe huvides ei tuleks seetõttu väga madalast ülemmäärast väiksemaid summasid 
sisse nõuda.

Muudatusettepanek 131
Bas Eickhout
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Liidu eelarve finantshuvide 
kaitsmiseks peaksid liikmesriigid vastu 
võtma meetmed, mis tagavad, et EAGFi ja 
EAFRD rahastatavad tehingud teostatakse 
korrektselt ka tegelikkuses. Lisaks peaksid 

(37) Liidu eelarve finantshuvide 
kaitsmiseks peaksid liikmesriigid vastu 
võtma meetmed, mis tagavad, et EAGFi ja 
EAFRD rahastatavad tehingud teostatakse
korrektselt ka tegelikkuses. Lisaks peaksid 
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liikmesriigid ennetama, tuvastama ja 
tõhusalt käsitlema kõiki toetusesaajate 
poolseid eeskirjade või kohustuste eiramisi. 
Selleks tuleks kohaldada nõukogu 18.
detsembri 1995. aasta määrust (EÜ, 
Euratom) nr 2988/95 Euroopa ühenduste 
finantshuvide kaitse kohta22.

liikmesriigid ennetama, tuvastama ja 
tõhusalt käsitlema kõiki toetusesaajate 
poolseid eeskirjade või kohustuste eiramisi. 
Selleks tuleks kohaldada nõukogu 18. 
detsembri 1995. aasta määrust (EÜ, 
Euratom) nr 2988/95 Euroopa ühenduste 
finantshuvide kaitse kohta22. ELi poliitika 
prioriteetide ja eesmärkide sidususe 
tagamiseks tuleks ELi eelarve 
finantshuvide seisukohalt riskantseks 
lugeda ka ohud keskkonnale ja 
rahvatervisele, kuna nendega seotud 
kulud muutuvad väliskuludeks, mida 
kannavad avaliku sektori teised osad, sh 
EL. Teiste valdkondade lisakulude 
minimeerimine peaks tagama avaliku 
sektori kulutuste tõhususe.

Or. en

Muudatusettepanek 132
Bas Eickhout
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Erinevad põllumajandusalased 
sektoripõhised määrused hõlmavad 
kontrollide, maksete lõpetamise, maksete 
vähendamise või makse saajate hulgast 
väljaarvamise ning karistuste määramise 
üldpõhimõtetega seonduvaid sätteid. Need 
eeskirjad tuleks koondada horisontaalsel 
tasandil ühte raamistikku. See peaks 
hõlmama haldus- ja kohapealsete 
kontrollidega seonduvaid liikmesriikide 
kohustusi ning toetuse sissenõudmise, 
vähendamise ja toetuse saajate hulgast 
väljaarvamise eeskirju. Samuti tuleks 
kehtestada eeskirjad selliste kohustuste 
täitmise kontrolli suhtes, mis ei pruugi olla 
seotud toetuse maksmisega.

(38) Erinevad põllumajandusalased 
sektoripõhised määrused hõlmavad 
kontrollide, maksete lõpetamise, maksete 
vähendamise või makse saajate hulgast 
väljaarvamise ning karistuste määramise 
üldpõhimõtetega seonduvaid sätteid. Need 
eeskirjad tuleks koondada horisontaalsel 
tasandil ühte raamistikku. See peaks 
hõlmama haldus- ja kohapealsete 
kontrollidega seonduvaid liikmesriikide 
kohustusi ning toetuse sissenõudmise, 
vähendamise ja toetuse saajate hulgast 
väljaarvamise eeskirju. Samuti tuleks 
kehtestada eeskirjad selliste kohustuste 
täitmise kontrolli suhtes, mis ei pruugi olla 
seotud toetuse maksmisega.
Põllumajandustootjatele selgete ja 
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järjekindlate signaalide saatmiseks on 
tähtis, et neile edastatavaid või 
inspektorite poolt toetuskõlblike maade 
kindlaksmääramisel kohaldatavaid 
toetuskõlblikkuse eeskirju tõlgendataks 
nii, et need ei karista suure 
loodusväärtusega põllumajandust ning 
tagavad selle, et toetuskõlblikkuse 
kontrollimise tulemusena ei kahane 
põllumajandussüsteemide ökoloogiline 
kvaliteet ja elurikkus.

Or. en

Muudatusettepanek 133
George Lyon, Sylvie Goulard, Anne E. Jensen, Britta Reimers, Liam Aylward

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Erinevad põllumajandusalased 
sektoripõhised määrused hõlmavad 
kontrollide, maksete lõpetamise, maksete 
vähendamise või makse saajate hulgast 
väljaarvamise ning karistuste määramise 
üldpõhimõtetega seonduvaid sätteid. Need 
eeskirjad tuleks koondada horisontaalsel 
tasandil ühte raamistikku. See peaks 
hõlmama haldus- ja kohapealsete 
kontrollidega seonduvaid liikmesriikide 
kohustusi ning toetuse sissenõudmise, 
vähendamise ja toetuse saajate hulgast 
väljaarvamise eeskirju. Samuti tuleks 
kehtestada eeskirjad selliste kohustuste 
täitmise kontrolli suhtes, mis ei pruugi olla 
seotud toetuse maksmisega.

(38) Erinevad põllumajandusalased 
sektoripõhised määrused hõlmavad 
kontrollide, maksete lõpetamise, maksete 
vähendamise või makse saajate hulgast 
väljaarvamise ning proportsionaalsete 
halduskaristuste määramise 
üldpõhimõtetega seonduvaid sätteid. Need 
eeskirjad tuleks koondada horisontaalsel 
tasandil ühte raamistikku. See peaks 
hõlmama haldus- ja kohapealsete 
kontrollidega, sh nende üldpõhimõtete ja 
kohaldatavate kriteeriumidega seonduvaid 
liikmesriikide kohustusi ning toetuse 
sissenõudmise, vähendamise ja toetuse 
saajate hulgast väljaarvamise eeskirju. 
Samuti tuleks kehtestada eeskirjad selliste 
kohustuste täitmise kontrolli suhtes, mis ei 
pruugi olla seotud toetuse maksmisega.

Or. en
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Muudatusettepanek 134
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Erinevad põllumajandusalased 
sektoripõhised määrused hõlmavad 
kontrollide, maksete lõpetamise, maksete 
vähendamise või makse saajate hulgast 
väljaarvamise ning karistuste määramise 
üldpõhimõtetega seonduvaid sätteid. Need 
eeskirjad tuleks koondada horisontaalsel 
tasandil ühte raamistikku. See peaks 
hõlmama haldus- ja kohapealsete 
kontrollidega seonduvaid liikmesriikide 
kohustusi ning toetuse sissenõudmise, 
vähendamise ja toetuse saajate hulgast 
väljaarvamise eeskirju. Samuti tuleks 
kehtestada eeskirjad selliste kohustuste 
täitmise kontrolli suhtes, mis ei pruugi olla 
seotud toetuse maksmisega.

(38) Erinevad põllumajandusalased 
sektoripõhised määrused hõlmavad 
kontrollide, maksete lõpetamise, maksete 
vähendamise või makse saajate hulgast 
väljaarvamise ning karistuste määramise 
üldpõhimõtetega seonduvaid sätteid. Need 
eeskirjad tuleks koondada horisontaalsel 
tasandil ühte raamistikku. See peaks 
hõlmama haldus- ja kohapealsete 
kontrollidega seonduvaid liikmesriikide 
kohustusi ning toetuse sissenõudmise, 
vähendamise ja toetuse saajate hulgast 
väljaarvamise eeskirju. Samuti tuleks 
kehtestada eeskirjad selliste kohustuste 
täitmise kontrolli suhtes, mis ei pruugi olla 
seotud toetuse maksmisega, ja kontrolli 
piiramise suhtes seal, kus veamäärad on 
vastuvõetaval tasemel.

Or. en

Muudatusettepanek 135
Wojciech Michał Olejniczak

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38 a) Käesolev määrus peaks liikmesriike 
jõuliselt stimuleerima vähendama 
kohapealsete kontrollide arvu seal, kus 
veamäär on vastuvõetaval tasemel. Eriti 
puudutab see integreeritud haldus- ja 
kontrollisüsteeme käsitlevaid sätteid.

Or. pl
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Muudatusettepanek 136
Janusz Wojciechowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38 a) Kui ei ole tegemist teadliku ja 
tahtliku pettusega, peaks õiglane 
põllumajandustootjate eeskirjade eiramise 
eest karistamise süsteem välistama 
mitmekordsed karistused ning käesoleva 
määruse kohaste haldustrahvide ja 
kriminaalseadustiku põhjal määratud 
kriminaalkaristuste samaaegse 
kohaldamise.

Or. pl

Muudatusettepanek 137
Janusz Wojciechowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38 b) Haldustrahve, sh saadud toetuste 
tagasimaksmise kohustust ei tohiks 
põllumajandustootjale määrata asjaolude 
korral, mille üle tal puudub kontroll, ja 
eelkõige ettenägematute asjaolude korral.

Or. pl

Muudatusettepanek 138
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) Tuleks säilitada ühtse süsteemi 
põhielemendid, eelkõige sätted, milles 
käsitletakse elektroonilist andmebaasi, 
põldude identifitseerimise süsteemi, 
toetuse- või maksetaotlusi ning 
toetusõiguste identifitseerimis- ja 
registreerimissüsteemi.

(41) Tuleks säilitada ühtse süsteemi 
põhielemendid, eelkõige sätted, milles 
käsitletakse elektroonilist andmebaasi, 
põldude identifitseerimise süsteemi, 
toetuse- või maksetaotlusi ning 
toetusõiguste identifitseerimis- ja 
registreerimissüsteemi. Liikmesriigid 
võivad nende süsteemide loomisel 
kasutada asjakohaselt tehnoloogiat.

Or. en

Muudatusettepanek 139
Ulrike Rodust, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) Tuleks säilitada ühtse süsteemi 
põhielemendid, eelkõige sätted, milles 
käsitletakse elektroonilist andmebaasi, 
põldude identifitseerimise süsteemi, 
toetuse- või maksetaotlusi ning 
toetusõiguste identifitseerimis- ja 
registreerimissüsteemi.

(41) Tuleks säilitada vajalikul tasemel 
ühtse süsteemi põhielemendid, eelkõige 
sätted, milles käsitletakse elektroonilist 
andmebaasi, põldude identifitseerimise 
süsteemi, toetuse- või maksetaotlusi ning 
toetusõiguste identifitseerimis- ja 
registreerimissüsteemi, arvestades samas 
korrakohaselt vajadust mitte panna 
põllumajandustootjatele ja 
haldusasutustele liigset halduskoormust.

Or. en

Muudatusettepanek 140
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41



PE492.777v02-00 28/178 AM\910033ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) Tuleks säilitada ühtse süsteemi 
põhielemendid, eelkõige sätted, milles 
käsitletakse elektroonilist andmebaasi, 
põldude identifitseerimise süsteemi, 
toetuse- või maksetaotlusi ning 
toetusõiguste identifitseerimis- ja 
registreerimissüsteemi.

(41) Tuleks säilitada vajalikul tasemel 
ühtse süsteemi põhielemendid, eelkõige 
sätted, milles käsitletakse elektroonilist 
andmebaasi, põldude identifitseerimise 
süsteemi, toetuse- või maksetaotlusi ning 
toetusõiguste identifitseerimis- ja 
registreerimissüsteemi, arvestades samas 
nõuetekohaselt vajadust mitte panna 
põllumajandustootjatele ja 
haldusasutustele liigset halduskoormust.

Or. en

Muudatusettepanek 141
Wojciech Michał Olejniczak

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41 a) Liikmesriigid peaksid saama 
otsustada pikendada toetustaotluste 
kehtivust mitmele aastale, eriti püsivaid 
või traditsioonilisi tootmisviise kasutavate 
põllumajandustootjate puhul.

Or. pl

Muudatusettepanek 142
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 42

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42) Ühtse süsteemiga hõlmatud liidu 
toetuskavadega ettenähtud makseid 
peaksid liikmesriigi pädevad 
ametiasutused tegema toetusesaajatele 

(42) Ühtse süsteemiga hõlmatud liidu 
toetuskavadega ettenähtud maksed tuleks 
teha toetusesaajatele ettenähtud 
ajavahemike jooksul tervikuna, kui 
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ettenähtud ajavahemike jooksul tervikuna, 
kui käesoleva määrusega ettenähtud 
vähendustest ei tulene teisiti. Selleks et 
muuta otsetoetuste haldamine 
paindlikumaks, tuleks liikmesriikidel 
lubada ühtse süsteemiga hõlmatud makseid 
teha aastas kuni kahes osas.

käesoleva määrusega ettenähtud 
vähendustest ei tulene teisiti. Selleks et 
muuta otsetoetuste haldamine 
paindlikumaks, tuleks liikmesriikidel 
lubada ühtse süsteemiga hõlmatud makseid 
teha aastas kuni kahes osas.

Or. en

Muudatusettepanek 143
George Lyon, Sylvie Goulard, Anne E. Jensen, Britta Reimers, Liam Aylward

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 50

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(50) Nõukogu 29. septembri 2003. aasta 
määrusega (EÜ) nr 1782/2003 (millega 
kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika 
raames kohaldatavate otsetoetuskavade 
ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad 
põllumajandustootjate jaoks ning 
muudetakse määruseid (EMÜ) nr 2019/93, 
(EÜ) nr 1452/2001, (EÜ) nr 1453/2001, 
(EÜ) nr 1454/2001, (EÜ) nr 1868/94, (EÜ) 
nr 1251/1999, (EÜ) nr 1254/1999, (EÜ) nr 
1673/2000, (EMÜ) nr 2358/71 ja (EÜ) nr 
2529/200125), mis asendati määrusega 
(EÜ) nr 73/2009, kehtestati põhimõte, 
mille kohaselt tuleks teatavate ÜPP toetuse 
täielik maksmine toetusesaajatele siduda 
maakasutuse, põllumajandustootmise ja 
põllumajandusliku tegevusega seotud 
eeskirjade järgimisega. Kõnealune 
põhimõte kajastus seejärel nõukogu 20. 
septembri 2005. aasta määruses (EÜ) nr 
1698/2005 (Maaelu Arengu Euroopa 
Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate 
maaelu arengu toetuste kohta)26 ning 
nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määruses 
(EÜ) nr 1234/2007 (millega kehtestatakse 
põllumajandusturgude ühine korraldus ning 
mis käsitleb teatavate 
põllumajandustoodete erisätteid (ühise 

(50) Nõukogu 29. septembri 2003. aasta 
määrusega (EÜ) nr 1782/2003 (millega 
kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika 
raames kohaldatavate otsetoetuskavade 
ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad 
põllumajandustootjate jaoks ning 
muudetakse määruseid (EMÜ) nr 2019/93, 
(EÜ) nr 1452/2001, (EÜ) nr 1453/2001, 
(EÜ) nr 1454/2001, (EÜ) nr 1868/94, (EÜ) 
nr 1251/1999, (EÜ) nr 1254/1999, (EÜ) nr 
1673/2000, (EMÜ) nr 2358/71 ja (EÜ) nr 
2529/200125), mis asendati määrusega 
(EÜ) nr 73/2009, kehtestati põhimõte, 
mille kohaselt tuleks teatavate ÜPP toetuse 
täielik maksmine toetusesaajatele siduda 
maakasutuse, põllumajandustootmise ja 
põllumajandusliku tegevusega seotud 
eeskirjade järgimisega. Kõnealune 
põhimõte kajastus seejärel nõukogu 20. 
septembri 2005. aasta määruses (EÜ) nr 
1698/2005 (Maaelu Arengu Euroopa 
Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate 
maaelu arengu toetuste kohta)26 ning 
nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määruses 
(EÜ) nr 1234/2007 (millega kehtestatakse 
põllumajandusturgude ühine korraldus ning 
mis käsitleb teatavate 
põllumajandustoodete erisätteid (ühise 
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turukorralduse ühtne määrus))27. Selle nn 
„nõuetele vastavuse” süsteemi kohaselt 
peavad liikmesriigid kehtestama karistusi
nagu ÜPP raames saadud toetuse 
vähendamine või selle saajate hulgast 
väljaarvamine kas täielikult või osaliselt.

turukorralduse ühtne määrus))27. Selle nn 
„nõuetele vastavuse” süsteemi kohaselt 
peavad liikmesriigid kehtestama 
halduskaristusi ÜPP raames saadud 
toetuse vähendamise või selle saajate 
hulgast kas täielikult või osaliselt 
väljaarvamise näol kooskõlas 
proportsionaalsuse põhimõttega ning 
võttes arvesse nimetatud karistuste 
käesolevas määruses kehtestatud 
järkjärgulisuse üldpõhimõtet.

Or. en

Muudatusettepanek 144
Bas Eickhout
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 51

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(51) Nõuetele vastavuse süsteem hõlmab 
ÜPP põhistandardeid keskkonna, 
kliimamuutuste, maa hea põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundi, rahvatervise, 
loomatervise, taimetervise ja loomade 
heaolu vallas. Selle seose eesmärk on 
säästva põllumajanduse arengu toetamine, 
tõstes toetusesaajate teadlikkust nimetatud 
põhistandardite järgimise vajadusest. 
Samuti on sihiks see, et ÜPP vastaks 
paremini ühiskonna ootustele, ühtides 
paremini keskkonna, rahvatervise, 
loomatervise, taimetervise ja loomade 
heaoluga seotud poliitikatega.

(51) Nõuetele vastavuse süsteem hõlmab 
ÜPP põhistandardeid keskkonna, 
kliimamuutuste, maa hea põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundi, rahvatervise, 
loomatervise, taimetervise ja loomade 
heaolu vallas. Selle seose eesmärk on 
säästva põllumajanduse arengu toetamine, 
tõstes toetusesaajate teadlikkust nimetatud 
põhistandardite järgimise vajadusest. 
Samuti on sihiks see, et ÜPP vastaks 
paremini ühiskonna ootustele, ühtides 
paremini keskkonna, rahvatervise, 
loomatervise, taimetervise ja loomade 
heaoluga seotud poliitikatega. ÜPP ei 
tohiks teha kahju: sisuline nõuetele 
vastavus ning kohustuslik 
keskkonnasäästlikumaks muutmine 
peavad saama aluseks jätkusuutlikkusele, 
ühiskondlikule kokkuleppele, mis näitab 
kodanikele, et avaliku sektori vahendeid 
kulutatakse ühiskondlike hüvede 
saamiseks ning mitte lisakulude 
(keskkonna saastamise likvideerimine, 
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tervisekriiside lahendamine, viljakuse ja 
tootlikkuse languse kompenseerimine 
jms) tekitamiseks. Seepärast tuleb 
nõuetele vastavuse ning 
keskkonnasäästlikumaks muutmise läbi 
määrata usaldusväärne jätkusuutlikkuse 
tase, et tagada eelarvetõhusus ja 
minimeerida teistele avaliku sektori 
kuluvaldkondadele langevad väliskulud. 

Or. en

Selgitus

Esiteks määravad kohustuslikud majandamisnõuded ühenduse õigustiku kõigis asjakohastes 
aktides ära keskkonna kvaliteedi õiguslikud miinimumnormid, mistõttu sisuline nõuetele 
vastavus koos kohustusliku keskkonnasäästlikumaks muutmisega peaksid kujunema 
jätkusuutlikkuse aluseks. Teiseks tähendab “mittekahjustav ÜPP” tänu negatiivsete 
välismõjude vähendamisele eelarvetõhusust, avalike kulutuste tulemuslikkust ning tõhusat 
toitaine-, vee- ja energiaringlust agroökosüsteemides.

Muudatusettepanek 145
Bas Eickhout
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 52

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(52) Nõuetele vastavuse süsteem on ÜPP 
lahutamatu osa ja tuleks seega säilitada. 
Samas tuleks süsteemi järjepidevuse 
tagamiseks ja nähtavuse parandamiseks 
ühtlustada selle reguleerimisala, mis 
hõlmab praegu eri loetelusid kohustuslike 
majandamisnõuete ning maa heas 
põllumajandus- ja keskkonnaseisundis 
hoidmise standardite kohta. Selleks tuleks 
nõuded ja standardid esitada ühe loeteluna 
ning rühmitada valdkondade ja teemade 
kaupa. Kogemused on ka näidanud, et 
mitmed nõuetele vastavuse 
reguleerimisalaga seotud nõuded ei ole 
põllumajandustegevuse või 
põllumajandusliku majapidamise maa osas 

(52) Nõuetele vastavuse süsteem on ÜPP 
lahutamatu osa ja tuleks seega säilitada. 
Samas tuleks süsteemi järjepidevuse 
tagamiseks ja nähtavuse parandamiseks 
ühtlustada keskkonna kvaliteeti 
kahjustamata selle reguleerimisala, mis 
hõlmab praegu eri loetelusid kohustuslike 
majandamisnõuete ning maa heas 
põllumajandus- ja keskkonnaseisundis 
hoidmise standardite kohta. Selleks tuleks 
nõuded ja standardid esitada ühe loeteluna 
ning rühmitada valdkondade ja teemade 
kaupa. Kogemused on ka näidanud, et 
mitmed nõuetele vastavuse 
reguleerimisalaga seotud nõuded ei ole 
põllumajandustegevuse või 
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piisavalt asjakohased või on suunatud 
pigem riigiasutustele kui toetusesaajatele. 
Seetõttu on asjakohane kohandada 
vastavalt reguleerimisala. Lisaks tuleks ette 
näha püsirohumaa säilitamine 2014. ja 
2015. aastal.

põllumajandusliku majapidamise maa osas 
piisavalt asjakohased või on suunatud 
pigem riigiasutustele kui toetusesaajatele. 
Seetõttu on asjakohane kohandada 
vastavalt reguleerimisala. Lisaks tuleks ette 
näha püsikarjamaa säilitamine maatüki 
tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 146
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre, Vicky Ford, Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 53

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(53) Selleks et kohustuslikud 
majandamisnõuded hakkaksid 
põllumajandusliku majapidamise tasandil 
toimima ja oleks tagatud 
põllumajandustootjate vajalikul määral 
võrdne kohtlemine, peavad liikmesriigid 
neid täiel määral rakendama.

(53) Selleks et kohustuslikud 
majandamisnõuded hakkaksid 
põllumajandusliku majapidamise tasandil 
toimima ja oleks tagatud 
põllumajandustootjate vajalikul määral 
võrdne kohtlemine, peavad liikmesriigid 
neid täiel määral rakendama. Komisjon 
peaks nõuetele vastavuse eesmärgil 
avaldama suunised loomade 
identifitseerimise ja registreerimise nõuete 
tõlgendamiseks. Need peaksid näitama, 
eriti elektrooniliste süsteemide puhul, et 
sajaprotsendiline täpsus ei ole sageli 
võimalik ning seetõttu peaks kehtima 
mingi lubatud veamäär. Vajaduse korral, 
näiteks elektrooniliste süsteemide puhul 
ja eelkõige kasutatava tehnoloogia 
korduvate rikete puhul peaksid suunised 
tagama põllumajandusettevõtte tasandil 
paindlikkuse, et saavutada vajalik 
tasakaal ühelt poolt õigusaktide sisu 
järgimise ja teiselt poolt 
proportsionaalsete halduskaristuste 
kohaldamise vahel üksnes seal, kus 
eeskirjade eiramine tuleneb vahetult ja 
ühemõtteliselt toetusesaajatest.

Or. en
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Selgitus

Sageli ei taga elektroonilised identifitseerimissüsteemid sajaprotsendilist täpsust. Seda tuleks 
arvestada kõigis komisjoni suunistes.

Muudatusettepanek 147
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 54

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 148
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 54

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(54) Mis puutub Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 23. oktoobri 2000. aasta 
direktiivi 2000/60/EÜ, millega 
kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane 
tegevusraamistik,28 siis selle sätted on 
nõuetele vastavuse alusel kohaldatavad 
üksnes siis, kui kõik liikmesriigid on neid 

välja jäetud
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täielikult rakendanud, tuues eelkõige 
välja põllumajandustootjate selged 
kohustused. Kõnealuse direktiivi kohaselt 
hakatakse põllumajanduslike 
majapidamiste tasandi nõudeid 
kohaldama hiljemalt 1. jaanuarist 2013.

Or. en

Selgitus

Ei ole õige nõuda teiste hulgas ka vee raamdirektiivi nõuete järgimist, kuna nimetatud 
direktiivi eesmärgid määratletakse veekogude seisundi näitajatena, mitte aga meetmetena, 
mida põllumehed jt peavad rakendama. Vaid harva tuleneb mõnes veekogus ilmnenud vee 
raamdirektiivi alla kuuluv probleem ühestainsast põllumajandustootjast.

Muudatusettepanek 149
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 54

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(54) Mis puutub Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 23. oktoobri 2000. aasta 
direktiivi 2000/60/EÜ, millega 
kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane 
tegevusraamistik,28 siis selle sätted on 
nõuetele vastavuse alusel kohaldatavad 
üksnes siis, kui kõik liikmesriigid on neid 
täielikult rakendanud, tuues eelkõige 
välja põllumajandustootjate selged 
kohustused. Kõnealuse direktiivi kohaselt 
hakatakse põllumajanduslike 
majapidamiste tasandi nõudeid 
kohaldama hiljemalt 1. jaanuarist 2013.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 150
George Lyon
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 54

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(54) Mis puutub Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 23. oktoobri 2000. aasta direktiivi 
2000/60/EÜ, millega kehtestatakse 
ühenduse veepoliitika alane 
tegevusraamistik,28 siis selle sätted on 
nõuetele vastavuse alusel kohaldatavad 
üksnes siis, kui kõik liikmesriigid on neid 
täielikult rakendanud, tuues eelkõige välja 
põllumajandustootjate selged kohustused. 
Kõnealuse direktiivi kohaselt hakatakse 
põllumajanduslike majapidamiste tasandi 
nõudeid kohaldama hiljemalt 1. jaanuarist 
2013.

(54) Mis puutub Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 23. oktoobri 2000. aasta direktiivi 
2000/60/EÜ, millega kehtestatakse 
ühenduse veepoliitika alane 
tegevusraamistik,28 siis selle sätted võivad 
olla nõuetele vastavuse alusel 
kohaldatavad üksnes siis, kui kõik 
liikmesriigid on neid täielikult rakendanud, 
tuues eelkõige välja põllumajandustootjate 
selged kohustused. Selles küsimuses 
vajalike meetmete võtmiseks esitab 
komisjon seadusandliku tavamenetluse 
kohaselt ettepanekud nõuetele vastavuse 
eeskirjades muudatuste tegemiseks 
hiljemalt 31. detsembriks 2018.

Or. en

Muudatusettepanek 151
Bas Eickhout
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 54

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(54) Mis puutub Euroopa Parlamendi ja
nõukogu 23. oktoobri 2000. aasta direktiivi 
2000/60/EÜ, millega kehtestatakse 
ühenduse veepoliitika alane 
tegevusraamistik,28 siis selle sätted on 
nõuetele vastavuse alusel kohaldatavad 
üksnes siis, kui kõik liikmesriigid on neid 
täielikult rakendanud, tuues eelkõige välja 
põllumajandustootjate selged kohustused. 
Kõnealuse direktiivi kohaselt hakatakse 
põllumajanduslike majapidamiste tasandi 
nõudeid kohaldama hiljemalt 1. jaanuarist 
2013.

(54) Mis puutub Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 23. oktoobri 2000. aasta direktiivi 
2000/60/EÜ, millega kehtestatakse 
ühenduse veepoliitika alane 
tegevusraamistik,28 siis selle sätted on 
nõuetele vastavuse alusel kohaldatavad 
siis, kui liikmesriigid on neid täielikult 
rakendanud, tuues eelkõige välja 
põllumajandustootjate selged kohustused. 
Kõnealuse direktiivi kohaselt hakatakse 
põllumajanduslike majapidamiste tasandi 
nõudeid kohaldama hiljemalt 1. jaanuarist 
2013.



PE492.777v02-00 36/178 AM\910033ET.doc

ET

Or. en

Muudatusettepanek 152
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 54

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(54) Mis puutub Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 23. oktoobri 2000. aasta direktiivi 
2000/60/EÜ, millega kehtestatakse 
ühenduse veepoliitika alane 
tegevusraamistik, siis selle sätted on 
nõuetele vastavuse alusel kohaldatavad 
üksnes siis, kui kõik liikmesriigid on neid 
täielikult rakendanud, tuues eelkõige välja 
põllumajandustootjate selged kohustused. 
Kõnealuse direktiivi kohaselt hakatakse 
põllumajanduslike majapidamiste tasandi 
nõudeid kohaldama hiljemalt 1. jaanuarist 
2014.

Or. de

Muudatusettepanek 153
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 55

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(55) Mis puutub Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta 
direktiivi 2009/128/EÜ, millega 
kehtestatakse ühenduse tegevusraamistik 
pestitsiidide säästva kasutamise 
saavutamiseks, siis selle sätted on 
nõuetele vastavuse alusel kohaldatavad 
üksnes siis, kui kõik liikmesriigid on neid 
täielikult rakendanud, tuues eelkõige 
välja põllumajandustootjate selged 

välja jäetud
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kohustused. Vastavalt kõnealusele 
direktiivile kohaldatakse 
põllumajanduslike majapidamiste tasandi 
nõudeid järk-järgult vastavalt ajakavale, 
ning eelkõige integreeritud taimekaitse 
üldpõhimõtteid kohaldatakse hiljemalt 1. 
jaanuarist 2014.

Or. de

Muudatusettepanek 154
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 55

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(55) Mis puutub Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta 
direktiivi 2009/128/EÜ, millega 
kehtestatakse ühenduse tegevusraamistik 
pestitsiidide säästva kasutamise 
saavutamiseks,29 siis selle sätted on 
nõuetele vastavuse alusel kohaldatavad 
üksnes siis, kui kõik liikmesriigid on neid 
täielikult rakendanud, tuues eelkõige 
välja põllumajandustootjate selged 
kohustused. Vastavalt kõnealusele 
direktiivile kohaldatakse 
põllumajanduslike majapidamiste tasandi 
nõudeid järk-järgult vastavalt ajakavale, 
ning eelkõige integreeritud taimekaitse 
üldpõhimõtteid kohaldatakse hiljemalt 1. 
jaanuarist 2014.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 155
George Lyon

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 55
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(55) Mis puutub Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta direktiivi 
2009/128/EÜ, millega kehtestatakse 
ühenduse tegevusraamistik pestitsiidide 
säästva kasutamise saavutamiseks,29 siis 
selle sätted on nõuetele vastavuse alusel 
kohaldatavad üksnes siis, kui kõik 
liikmesriigid on neid täielikult rakendanud, 
tuues eelkõige välja põllumajandustootjate 
selged kohustused. Vastavalt kõnealusele 
direktiivile kohaldatakse 
põllumajanduslike majapidamiste tasandi 
nõudeid järk-järgult vastavalt ajakavale, 
ning eelkõige integreeritud taimekaitse 
üldpõhimõtteid kohaldatakse hiljemalt 1. 
jaanuarist 2014.

(55) Mis puutub Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta direktiivi 
2009/128/EÜ, millega kehtestatakse 
ühenduse tegevusraamistik pestitsiidide 
säästva kasutamise saavutamiseks,29 siis 
selle sätted võivad olla nõuetele vastavuse 
alusel kohaldatavad üksnes siis, kui kõik 
liikmesriigid on neid täielikult rakendanud, 
tuues eelkõige välja põllumajandustootjate 
selged kohustused. Selles küsimuses 
vajalike meetmete võtmiseks esitab 
komisjon seadusandliku tavamenetluse 
kohaselt ettepanekud nõuetele vastavuse 
eeskirjades muudatuste tegemiseks 
hiljemalt 31. detsembriks 2015.

Or. en

Muudatusettepanek 156
Bas Eickhout
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 55

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(55) Mis puutub Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta direktiivi 
2009/128/EÜ, millega kehtestatakse 
ühenduse tegevusraamistik pestitsiidide 
säästva kasutamise saavutamiseks,29 siis 
selle sätted on nõuetele vastavuse alusel 
kohaldatavad üksnes siis, kui kõik 
liikmesriigid on neid täielikult rakendanud, 
tuues eelkõige välja põllumajandustootjate 
selged kohustused. Vastavalt kõnealusele 
direktiivile kohaldatakse 
põllumajanduslike majapidamiste tasandi 
nõudeid järk-järgult vastavalt ajakavale, 
ning eelkõige integreeritud taimekaitse 
üldpõhimõtteid kohaldatakse hiljemalt 1. 

(55) Mis puutub Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta direktiivi 
2009/128/EÜ, millega kehtestatakse 
ühenduse tegevusraamistik pestitsiidide 
säästva kasutamise saavutamiseks,29 siis 
selle sätted on nõuetele vastavuse alusel 
kohaldatavad siis, kui liikmesriigid on neid 
täielikult rakendanud, tuues eelkõige välja 
põllumajandustootjate selged kohustused. 
Vastavalt kõnealusele direktiivile 
kohaldatakse põllumajanduslike 
majapidamiste tasandi nõudeid järk-järgult 
vastavalt ajakavale, ning eelkõige 
integreeritud taimekaitse üldpõhimõtteid 
kohaldatakse hiljemalt 1. jaanuarist 2014.
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jaanuarist 2014.

Or. en

Muudatusettepanek 157
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 56

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(56) Direktiivi 2000/60/EÜ artikli 22 
kohaselt tunnistatakse nõukogu 17. 
detsembri 1979. aasta direktiiv 
80/68/EMÜ (põhjavee kaitse kohta 
teatavatest ohtlikest ainetest lähtuva 
reostuse eest) 23. detsembril 2013 
kehtetuks. Selleks et nõuetele vastavuse 
eeskirjad hõlmaksid jätkuvalt põhjavee 
kaitset, on kuni direktiivi 2000/60/EÜ 
hõlmamiseni nõuetele vastavusega 
asjakohane kohandada nõuetele 
vastavuse reguleerimisala ning 
määratleda heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis hoidmise standard, 
mis hõlmaks direktiivi 80/68/EMÜ 
artiklite 4 ja 5 nõudeid.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 158
Bas Eickhout
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 57

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(57) Nõuetele vastavuse süsteem toob nii 
toetusesaajatele kui ka riigiasutustele kaasa 
teatavaid halduspiiranguid, kuna tuleb 
tagada arvestuse pidamine, kontrollide 

(57) Nõuetele vastavuse süsteem toob nii 
toetusesaajatele kui ka riigiasutustele kaasa 
teatavaid halduspiiranguid, kuna tuleb 
tagada arvestuse pidamine, kontrollide 
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teostamine ja vajaduse korral karistuste 
kohaldamine. Kõnealused karistused 
peaksid olema proportsionaalsed, tõhusad 
ja hoiatavad. Kõnealused karistused ei 
tohiks piirata liidu või liikmesriigi õiguse 
muude sätete alusel kehtestatud muid 
karistusi. Järjepidevuse huvides on 
asjakohane koondada liidu asjakohased 
sätted ühe õigusakti alla. Määruse (EL) nr 
xxx/xxx [otsetoetused] V jaotises osutatud 
väikepõllumajandustootjate kavas 
osalevate põllumajandustootjate puhul 
võidakse järeldada, et nõuetele vastavuse 
süsteemi kohaselt tehtavad pingutused 
ületavad kõnealuste 
põllumajandustootjate vastavas süsteemis 
hoidmise eeliseid. Lihtsustamise huvides 
tuleks kõnealused põllumajandustootjad 
seega nõuetele vastavuse süsteemist ja 
eelkõige selle kontrollisüsteemist välja 
jätta ning vabastada nad nõuetele 
vastavuse karistustest, mida võidakse 
kohaldada. Samas ei piira selline erand 
kohustust järgida sektoripõhiste 
õigusaktide kohaldatavaid sätteid ning 
võimalust saada kontrollitud ja 
kõnealuste õigusaktide kohaselt 
karistatud.

teostamine ja vajaduse korral karistuste 
kohaldamine. Kõnealused karistused 
peaksid olema proportsionaalsed, tõhusad 
ja hoiatavad. Kõnealused karistused ei 
tohiks piirata liidu või liikmesriigi õiguse 
muude sätete alusel kehtestatud muid 
karistusi. Järjepidevuse huvides on 
asjakohane koondada liidu asjakohased 
sätted ühe õigusakti alla. Kõik majandid 
peaksid olema kohustatud järgima 
nõuetele vastavuse eeskirju, kuid 
makseasutused võivad asjaomaste 
riskitegurite osas lugeda väikeste 
majandite riskitaset madalamaks nende 
väiksema pindala tõttu.

Or. en

Selgitus

Kõik majandid peaksid olema kohustatud nõudeid täitma, s.t et kohustuslikud 
majandamisnõuded tuginevad eranditult kõigi suhtes kohaldatavale ELi õigusele. Kui 
veevarude ja pinnase halva majandamise tõttu suurte keskkonnariskidega silmitsi seisvatele 
piirkondadele erandeid teha, halveneks keskkonna seisund veelgi. Samuti on 
väikemajanditega piirkondades ja „süsteemides” maa hea põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundi (nõuete) raames oluline maastikuelementide kaitse. Samas kehtivad 
väikepõllumeestele viljavahelduse/mitmekesistamise pindalapõhiste künniste tõttu leebemad 
keskkonnasäästlikumaks muutumise nõuded.

Muudatusettepanek 159
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 57

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(57) Nõuetele vastavuse süsteem toob nii 
toetusesaajatele kui ka riigiasutustele kaasa 
teatavaid halduspiiranguid, kuna tuleb 
tagada arvestuse pidamine, kontrollide 
teostamine ja vajaduse korral karistuste 
kohaldamine. Kõnealused karistused 
peaksid olema proportsionaalsed, tõhusad 
ja hoiatavad. Kõnealused karistused ei 
tohiks piirata liidu või liikmesriigi õiguse 
muude sätete alusel kehtestatud muid 
karistusi. Järjepidevuse huvides on 
asjakohane koondada liidu asjakohased 
sätted ühe õigusakti alla. Määruse (EL) nr 
xxx/xxx [otsetoetused] V jaotises osutatud 
väikepõllumajandustootjate kavas 
osalevate põllumajandustootjate puhul 
võidakse järeldada, et nõuetele vastavuse 
süsteemi kohaselt tehtavad pingutused 
ületavad kõnealuste 
põllumajandustootjate vastavas süsteemis 
hoidmise eeliseid. Lihtsustamise huvides 
tuleks kõnealused põllumajandustootjad 
seega nõuetele vastavuse süsteemist ja 
eelkõige selle kontrollisüsteemist välja 
jätta ning vabastada nad nõuetele 
vastavuse karistustest, mida võidakse 
kohaldada. Samas ei piira selline erand 
kohustust järgida sektoripõhiste 
õigusaktide kohaldatavaid sätteid ning 
võimalust saada kontrollitud ja 
kõnealuste õigusaktide kohaselt 
karistatud.

(57) Nõuetele vastavuse süsteem toob nii 
toetusesaajatele kui ka riigiasutustele kaasa 
teatavaid halduspiiranguid, kuna tuleb 
tagada arvestuse pidamine, kontrollide 
teostamine ja vajaduse korral karistuste 
kohaldamine. Kõnealused karistused 
peaksid olema proportsionaalsed, tõhusad 
ja hoiatavad. Kõnealused karistused ei 
tohiks piirata liidu või liikmesriigi õiguse 
muude sätete alusel kehtestatud muid 
karistusi. Järjepidevuse huvides on 
asjakohane koondada liidu asjakohased 
sätted ühe õigusakti alla.

Or. en

Muudatusettepanek 160
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 57
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(57) Nõuetele vastavuse süsteem toob nii 
toetusesaajatele kui ka riigiasutustele kaasa 
teatavaid halduspiiranguid, kuna tuleb 
tagada arvestuse pidamine, kontrollide 
teostamine ja vajaduse korral karistuste 
kohaldamine. Kõnealused karistused 
peaksid olema proportsionaalsed, tõhusad 
ja hoiatavad. Kõnealused karistused ei 
tohiks piirata liidu või liikmesriigi õiguse 
muude sätete alusel kehtestatud muid 
karistusi. Järjepidevuse huvides on 
asjakohane koondada liidu asjakohased 
sätted ühe õigusakti alla. Määruse (EL) nr 
xxx/xxx [otsetoetused] V jaotises osutatud 
väikepõllumajandustootjate kavas 
osalevate põllumajandustootjate puhul 
võidakse järeldada, et nõuetele vastavuse 
süsteemi kohaselt tehtavad pingutused 
ületavad kõnealuste 
põllumajandustootjate vastavas süsteemis 
hoidmise eeliseid. Lihtsustamise huvides 
tuleks kõnealused põllumajandustootjad 
seega nõuetele vastavuse süsteemist ja 
eelkõige selle kontrollisüsteemist välja 
jätta ning vabastada nad nõuetele 
vastavuse karistustest, mida võidakse 
kohaldada. Samas ei piira selline erand 
kohustust järgida sektoripõhiste 
õigusaktide kohaldatavaid sätteid ning 
võimalust saada kontrollitud ja 
kõnealuste õigusaktide kohaselt 
karistatud.

(57) Nõuetele vastavuse süsteem toob nii 
toetusesaajatele kui ka riigiasutustele kaasa 
teatavaid halduspiiranguid, kuna tuleb 
tagada arvestuse pidamine, kontrollide 
teostamine ja vajaduse korral karistuste 
kohaldamine. Kõnealused karistused 
peaksid olema proportsionaalsed, tõhusad 
ja hoiatavad. Kõnealused karistused ei 
tohiks piirata liidu või liikmesriigi õiguse 
muude sätete alusel kehtestatud muid 
karistusi. Järjepidevuse huvides on 
asjakohane koondada liidu asjakohased 
sätted ühe õigusakti alla. 

Or. en

Selgitus

Nii konkurentsivõime kui ka järjekindluse huvides ei tohiks väikepõllumehi nõuetele vastavuse 
eeskirjade täitmisest vabastada.

Muudatusettepanek 161
Monika Hohlmeier
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 57

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(57) Nõuetele vastavuse süsteem toob nii 
toetusesaajatele kui ka riigiasutustele kaasa 
teatavaid halduspiiranguid, kuna tuleb 
tagada arvestuse pidamine, kontrollide 
teostamine ja vajaduse korral karistuste 
kohaldamine. Kõnealused karistused 
peaksid olema proportsionaalsed, tõhusad 
ja hoiatavad. Kõnealused karistused ei 
tohiks piirata liidu või liikmesriigi õiguse 
muude sätete alusel kehtestatud muid 
karistusi. Järjepidevuse huvides on 
asjakohane koondada liidu asjakohased 
sätted ühe õigusakti alla. Määruse (EL) nr 
xxx/xxx [otsetoetused] V jaotises osutatud 
väikepõllumajandustootjate kavas 
osalevate põllumajandustootjate puhul 
võidakse järeldada, et nõuetele vastavuse 
süsteemi kohaselt tehtavad pingutused 
ületavad kõnealuste 
põllumajandustootjate vastavas süsteemis 
hoidmise eeliseid. Lihtsustamise huvides 
tuleks kõnealused põllumajandustootjad 
seega nõuetele vastavuse süsteemist ja 
eelkõige selle kontrollisüsteemist välja 
jätta ning vabastada nad nõuetele 
vastavuse karistustest, mida võidakse 
kohaldada. Samas ei piira selline erand 
kohustust järgida sektoripõhiste 
õigusaktide kohaldatavaid sätteid ning 
võimalust saada kontrollitud ja 
kõnealuste õigusaktide kohaselt 
karistatud.

(57) Nõuetele vastavuse süsteem toob nii 
toetusesaajatele kui ka riigiasutustele kaasa 
teatavaid halduspiiranguid, kuna tuleb 
tagada arvestuse pidamine, kontrollide 
teostamine ja vajaduse korral karistuste 
kohaldamine. Kõnealused karistused 
peaksid olema proportsionaalsed, tõhusad 
ja hoiatavad. Kõnealused karistused ei 
tohiks piirata liidu või liikmesriigi õiguse 
muude sätete alusel kehtestatud muid 
karistusi. Järjepidevuse huvides on 
asjakohane koondada liidu asjakohased 
sätted ühe õigusakti alla.

Or. de

Selgitus

Käesolev säte on vastuoluline: väikepõllumehed on lihtsustamise huvides vabastatud nõuetele 
vastavuse süsteemi kohaldamise kohustusest (eriti kontrollide ja karistuste osas), kuid peavad 
ikkagi täitma valdkondlike õigusaktide nõudeid.
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Muudatusettepanek 162
Satu Hassi, Bas Eickhout, Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 57

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(57) Nõuetele vastavuse süsteem toob nii 
toetusesaajatele kui ka riigiasutustele kaasa 
teatavaid halduspiiranguid, kuna tuleb 
tagada arvestuse pidamine, kontrollide 
teostamine ja vajaduse korral karistuste 
kohaldamine. Kõnealused karistused 
peaksid olema proportsionaalsed, tõhusad 
ja hoiatavad. Kõnealused karistused ei 
tohiks piirata liidu või liikmesriigi õiguse 
muude sätete alusel kehtestatud muid 
karistusi. Järjepidevuse huvides on 
asjakohane koondada liidu asjakohased 
sätted ühe õigusakti alla. Määruse (EL) nr 
xxx/xxx [otsetoetused] V jaotises osutatud 
väikepõllumajandustootjate kavas 
osalevate põllumajandustootjate puhul 
võidakse järeldada, et nõuetele vastavuse 
süsteemi kohaselt tehtavad pingutused 
ületavad kõnealuste 
põllumajandustootjate vastavas süsteemis 
hoidmise eeliseid. Lihtsustamise huvides 
tuleks kõnealused põllumajandustootjad 
seega nõuetele vastavuse süsteemist ja 
eelkõige selle kontrollisüsteemist välja 
jätta ning vabastada nad nõuetele 
vastavuse karistustest, mida võidakse 
kohaldada. Samas ei piira selline erand 
kohustust järgida sektoripõhiste 
õigusaktide kohaldatavaid sätteid ning 
võimalust saada kontrollitud ja 
kõnealuste õigusaktide kohaselt 
karistatud.

(57) Nõuetele vastavuse süsteem toob nii 
toetusesaajatele kui ka riigiasutustele kaasa 
teatavaid halduspiiranguid, kuna tuleb 
tagada arvestuse pidamine, kontrollide 
teostamine ja vajaduse korral karistuste 
kohaldamine. Kõnealused karistused 
peaksid olema proportsionaalsed, tõhusad 
ja hoiatavad. Kõnealused karistused ei 
tohiks piirata liidu või liikmesriigi õiguse 
muude sätete alusel kehtestatud muid 
karistusi. Järjepidevuse huvides on 
asjakohane koondada liidu asjakohased 
sätted ühe õigusakti alla.

Or. en

Selgitus

Kõik põllumehed peavad oma keskkonnategevust parandama. Seepärast tuleb majandi 
suurusest sõltumata täita näiteks maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi üldmõiste 
alla kuuluvaid vee- ja mullavarude majandamise ning maasikukaitse nõudeid. Negatiivsed 
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keskkonnamõjud võivad ilmneda eeskätt vähese maa ja väga intensiivse tootmisega 
põllumeeste puhul või piirkondades, kuhu on koondunud palju väikepõllumehi.

Muudatusettepanek 163
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 57

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(57) Nõuetele vastavuse süsteem toob nii 
toetusesaajatele kui ka riigiasutustele kaasa 
teatavaid halduspiiranguid, kuna tuleb 
tagada arvestuse pidamine, kontrollide 
teostamine ja vajaduse korral karistuste 
kohaldamine. Kõnealused karistused 
peaksid olema proportsionaalsed, tõhusad 
ja hoiatavad. Kõnealused karistused ei 
tohiks piirata liidu või liikmesriigi õiguse 
muude sätete alusel kehtestatud muid 
karistusi. Järjepidevuse huvides on 
asjakohane koondada liidu asjakohased 
sätted ühe õigusakti alla. Määruse (EL) nr 
xxx/xxx [otsetoetused] V jaotises osutatud 
väikepõllumajandustootjate kavas 
osalevate põllumajandustootjate puhul 
võidakse järeldada, et nõuetele vastavuse 
süsteemi kohaselt tehtavad pingutused 
ületavad kõnealuste põllumajandustootjate 
vastavas süsteemis hoidmise eeliseid. 
Lihtsustamise huvides tuleks kõnealused 
põllumajandustootjad seega nõuetele 
vastavuse süsteemist ja eelkõige selle
kontrollisüsteemist välja jätta ning 
vabastada nad nõuetele vastavuse 
karistustest, mida võidakse kohaldada. 
Samas ei piira selline erand kohustust 
järgida sektoripõhiste õigusaktide 
kohaldatavaid sätteid ning võimalust saada 
kontrollitud ja kõnealuste õigusaktide 
kohaselt karistatud.

(57) Nõuetele vastavuse süsteem toob nii 
toetusesaajatele kui ka riigiasutustele kaasa 
teatavaid halduspiiranguid, kuna tuleb 
tagada arvestuse pidamine, kontrollide 
teostamine ja vajaduse korral karistuste 
kohaldamine. Kõnealused karistused 
peaksid olema proportsionaalsed, 
riskipõhised, tõhusad ja hoiatavad. 
Kõnealused karistused ei tohiks piirata 
liidu või liikmesriigi õiguse muude sätete 
alusel kehtestatud muid karistusi. 
Järjepidevuse huvides on asjakohane 
koondada liidu asjakohased sätted ühe 
õigusakti alla. Määruse (EL) nr xxx/xxx 
[otsetoetused] V jaotises osutatud 
väikepõllumajandustootjate kavas 
osalevate põllumajandustootjate puhul 
võidakse järeldada, et nõuetele vastavuse 
süsteemi kohaselt tehtavad pingutused 
ületavad kõnealuste põllumajandustootjate 
vastavas süsteemis hoidmise eeliseid. 
Lihtsustamise huvides tuleks kõnealused 
põllumajandustootjad seega nõuetele 
vastavuse kontrolli süsteemist välja jätta 
ning karistusi nõuete eiramise eest tuleks 
neile määrata üksnes kohustuslike 
majandamisnõuete tõsise rikkumise 
korral. Samas ei tohiks nende põllumeeste 
erikohtlemine nõuetele vastavuse osas 
piirata kohustust järgida sektoripõhiste 
õigusaktide kohaldatavaid sätteid ning 
võimalust saada ÜPPst sõltumatute 
kontrollide põhjal kontrollitud ja 
kõnealuste õigusaktide kohaselt karistatud.
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Muudatusettepanek 164
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 57

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(57) Nõuetele vastavuse süsteem toob nii 
toetusesaajatele kui ka riigiasutustele kaasa 
teatavaid halduspiiranguid, kuna tuleb 
tagada arvestuse pidamine, kontrollide 
teostamine ja vajaduse korral karistuste 
kohaldamine. Kõnealused karistused 
peaksid olema proportsionaalsed, tõhusad 
ja hoiatavad. Kõnealused karistused ei 
tohiks piirata liidu või liikmesriigi õiguse 
muude sätete alusel kehtestatud muid 
karistusi. Järjepidevuse huvides on 
asjakohane koondada liidu asjakohased 
sätted ühe õigusakti alla. Määruse (EL) nr 
xxx/xxx [otsetoetused] V jaotises osutatud 
väikepõllumajandustootjate kavas 
osalevate põllumajandustootjate puhul 
võidakse järeldada, et nõuetele vastavuse 
süsteemi kohaselt tehtavad pingutused 
ületavad kõnealuste põllumajandustootjate 
vastavas süsteemis hoidmise eeliseid. 
Lihtsustamise huvides tuleks kõnealused 
põllumajandustootjad seega nõuetele 
vastavuse süsteemist ja eelkõige selle 
kontrollisüsteemist välja jätta ning 
vabastada nad nõuetele vastavuse 
karistustest, mida võidakse kohaldada. 
Samas ei piira selline erand kohustust 
järgida sektoripõhiste õigusaktide 
kohaldatavaid sätteid ning võimalust saada 
kontrollitud ja kõnealuste õigusaktide 
kohaselt karistatud.

(57) Nõuetele vastavuse süsteem toob nii 
toetusesaajatele kui ka riigiasutustele kaasa 
teatavaid halduspiiranguid, kuna tuleb 
tagada arvestuse pidamine, kontrollide 
teostamine ja vajaduse korral karistuste 
kohaldamine. Kõnealused karistused 
peaksid olema proportsionaalsed, tõhusad 
ja hoiatavad. Kõnealused karistused ei 
tohiks piirata liidu või liikmesriigi õiguse 
muude sätete alusel kehtestatud muid 
karistusi. Järjepidevuse huvides on 
asjakohane koondada liidu asjakohased 
sätted ühe õigusakti alla. Määruse (EL) nr 
xxx/xxx [otsetoetused] V jaotises osutatud 
väikepõllumajandustootjate kavas 
osalevate põllumajandustootjate puhul 
võidakse järeldada, et nõuetele vastavuse 
süsteemi kohaselt tehtavad pingutused 
ületavad kõnealuste põllumajandustootjate 
vastavas süsteemis hoidmise eeliseid. 
Lihtsustamise huvides tuleks kõnealused 
põllumajandustootjad seega nõuetele 
vastavuse süsteemist ja eelkõige selle 
kontrollisüsteemist välja jätta ning 
vabastada nad nõuetele vastavuse 
karistustest, mida võidakse kohaldada. 
Samas ei piira selline erand kohustust 
järgida sektoripõhiste õigusaktide 
kohaldatavaid sätteid ning võimalust saada 
kontrollitud ja kõnealuste õigusaktide 
kohaselt karistatud. Nõuetele vastavuse 
kontrollimisel avastatud väiksemate 
mittetahtlike rikkumiste puhul tuleks 
karistamise asemel teha hoiatus ja 
kontrollida täitmist järgmisel korral.
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Or. en

Muudatusettepanek 165
Bas Eickhout
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 57 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(57 a) Liikmesriikidelt tuleks nõuda 
komisjonile aastaaruannete esitamist 
nõuetele vastavuse ning 
keskkonnasäästlikumaks muutmise 
meetmete rakendamise ja tulemuste kohta 
ning komisjon peaks kord aastas esitama 
Euroopa Parlamendile aruande, milles 
käsitletakse toiduainete tootmise 
pikaajalist jätkusuutlikkust ohustavate 
tegurite vastaste meetmete tulemuslikkust 
liikmesriikides.

Or. en

Muudatusettepanek 166
Julie Girling, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 57 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(57 a) Tuleks nõuda, et liikmesriigid 
annaksid igal aastal aru nõuetele 
vastavuse ja keskkonnasäästlikumaks 
muutmise meetmete rakendamisest ja 
tulemustest. Liikmesriikide aruandluse 
põhjal esitab Euroopa Komisjon 
aastaaruande Euroopa Parlamendile 
nende meetmete mõju kohta 
põllumajandustootmisele ja nende 
keskkonnamõju kohta liikmesriikides.
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Selgitus

Kuna keskkonnasäästlikumaks muutmine on uus element, mida tuleb nõuetele vastavuse 
eeskirjade raames arvestada, on asjakohane, et komisjon peaks nende sidususe läbi vaatama 
ja andma Euroopa Parlamendile sellekohast tagasisidest. See on kooskõlas artikli 96 lõike 3 
muudatusega.

Muudatusettepanek 167
Wojciech Michał Olejniczak

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 60

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(60) Nõuetele vastavuse sätete tõhusaks 
rakendamiseks tuleb kontrollida, kas 
toetusesaajad täidavad oma kohustusi. 
Juhul kui liikmesriik otsustab kasutada 
võimalust jätta vähendamine või 
väljaarvamine kohaldamata, kui 
asjaomane summa on alla 100 euro, tuleb 
pädeval kontrolliasutusel järgneval aastal 
toetusesaajate valimi puhul kontrollida, et 
tuvastatud mittevastavus on parandatud.

välja jäetud

Or. pl

Selgitus

Väljajätmine muudab liikmesriikide kasutatavad haldusmenetlused palju lihtsamaks ja 
vähendab eelarvekulusid.

Muudatusettepanek 168
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 60

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(60) Nõuetele vastavuse sätete tõhusaks 
rakendamiseks tuleb kontrollida, kas 

(60) Nõuetele vastavuse sätete tõhusaks 
rakendamiseks tuleb kontrollida, kas 
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toetusesaajad täidavad oma kohustusi.
Juhul kui liikmesriik otsustab kasutada 
võimalust jätta vähendamine või 
väljaarvamine kohaldamata, kui asjaomane 
summa on alla 100 euro, tuleb pädeval 
kontrolliasutusel järgneval aastal 
toetusesaajate valimi puhul kontrollida, et 
tuvastatud mittevastavus on parandatud.

toetusesaajad täidavad oma kohustusi.
Juhul kui liikmesriik otsustab kasutada 
võimalust jätta vähendamine või 
väljaarvamine kohaldamata, kui asjaomane 
summa on alla 100 euro, tuleb pädeval 
kontrolliasutusel järgneval aastal 
toetusesaajate valimi puhul kontrollida, et 
tuvastatud mittevastavus on parandatud.
Liikmesriigid võivad luua ka varajase 
hoiatamise süsteemi, mida kohaldatakse 
kergemate esmakordsete nõuete 
mittetäitmise juhtude korral, et saavutada 
nõuetele vastavuse süsteemi parem 
vastuvõtmine 
põllumajanduskogukondades ja kaasata 
põllumajandustootjad paremini nõuete 
rakendamisse. See peaks toimuma 
hoiatuskirja vormis, millele järgnevad 
asjaomase toetusesaaja parandusmeetmed 
ja liikmesriigipoolne kontroll järgneval 
aastal.

Or. en

Muudatusettepanek 169
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 65

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(65) Omavääringu ja euro vahetuskurss 
võib tehingu sooritamise ajal muutuda.
Seega tuleks summadele kohaldatava kursi 
määratlemisel arvesse võtta määravat 
sündmust kõnealuse tehingu majandusliku 
eesmärgi saavutamiseks. Kohaldada tuleks 
vastava sündmuse kuupäeval kehtivat 
vahetuskurssi. Tuleks täpsustada nimetatud 
rakendusjuhtu või loobuda selle 
kohaldamisest, järgides seejuures teatavaid 
kriteeriume, eelkõige kursimuutuste kiiret 
mõju. Vastavad eeskirjad on kehtestatud 
nõukogu 15. detsembri 1998.aasta
määruses (EÜ) nr 2799/98 (millega 

(65) Omavääringu ja euro vahetuskurss 
võib tehingu sooritamise ajal muutuda.
Seega tuleks summadele kohaldatava kursi 
määratlemisel arvesse võtta määravat 
sündmust kõnealuse tehingu majandusliku 
eesmärgi saavutamiseks. Kohaldada tuleks 
vastava sündmuse kuupäeval kehtivat 
vahetuskurssi. Tuleks täpsustada nimetatud 
rakendusjuhtu või loobuda selle 
kohaldamisest, järgides seejuures teatavaid 
kriteeriume, eelkõige kursimuutuste kiiret 
mõju. Kui ei kohaldata käesolevas 
määruses ette nähtud erandit, on vastavad 
eeskirjad kehtestatud nõukogu 15. 
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kehtestatakse põllumajanduse eurol 
põhinev valuutakord)31 ning need 
täiendavad määruse (EÜ) nr 1290/2005 
sarnaseid sätteid. Selguse ja otstarbekuse 
huvides tuleks asjakohased sätted 
koondada sama õigusakti alla. Seetõttu 
tuleks määrus (EÜ) nr 2799/98 kehtetuks 
tunnistada.

detsembri 1998. aasta määruses (EÜ) nr 
2799/98 (millega kehtestatakse 
põllumajanduse eurol põhinev 
valuutakord)31 ning need täiendavad 
määruse (EÜ) nr 1290/2005 sarnaseid 
sätteid. Selguse ja otstarbekuse huvides 
tuleks asjakohased sätted koondada sama 
õigusakti alla. Seetõttu tuleks määrus (EÜ) 
nr 2799/98 kehtetuks tunnistada.

Or. en

Muudatusettepanek 170
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 65 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(65 a) Erandina võivad liikmesriigid 
konverteerida eurodes väljendatud 
toetusesumma omavääringusse, võttes 
aluseks kuni viie kõige uuema 
ümberarvestuskursi keskmise, mille 
liikmesriigi keskpank [või Euroopa 
Keskpank] on avaldanud enne selle aasta 
1. oktoobrit, mille puhul antakse toetust.

Or. en

Selgitus

Ümberarvestuskursside kohaldamisel peaks olem võimalik suurem paindlikkus.

Muudatusettepanek 171
Monika Hohlmeier

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 68

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(68) Iga ÜPP raames võetava meetme üle (68) Iga ÜPP raames võetava meetme üle 
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tuleks teostada järelevalvet ning seda 
hinnata meetme kvaliteedi tõstmiseks ja 
selle edusammude tõendamiseks. Sellega 
seoses tuleks kindlaks määrata näitajate 
loetelu ning komisjoni peaks poliitika 
eesmärkidega seoses hindama ÜPP 
poliitika mõju. Komisjon peaks kehtestama 
ühise järelevalve- ja hindamisraamistiku, 
millega muu hulgas tagatakse asjakohase 
teabe, sealhulgas liikmesriikidelt pärineva 
teabe õigeaegne kättesaadavus. Seda tehes 
peaks komisjon võtma arvesse 
andmevajadust ning võimalike 
andmeallikate vahelist sünergiat. Lisaks 
märgiti komisjoni teatises Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele „Euroopa 2020. 
aasta strateegia aluseks olev eelarve – II 
osa”, et liidu üldeelarve kliimaga 
seonduvaid kulusid tuleks suurendada 
vähemalt 20 %-le, haarates sellesse eri 
poliitikavaldkondi. Seetõttu peaks 
komisjon olema suuteline hindama ÜPP 
raames antava liidu toetuse mõju 
kliimaeesmärkidele.

tuleks teostada järelevalvet ning seda 
hinnata meetme kvaliteedi tõstmiseks ja 
selle edusammude tõendamiseks. Sellega 
seoses tuleks kindlaks määrata näitajate 
loetelu ning komisjon peaks poliitika 
eesmärkidega seoses hindama ÜPP 
poliitika mõju. Komisjon peaks kehtestama 
ühise järelevalve- ja hindamisraamistiku, 
millega muu hulgas tagatakse asjakohase 
teabe, sealhulgas liikmesriikidelt pärineva 
teabe õigeaegne kättesaadavus. Seda tehes 
peaks komisjon võtma arvesse 
andmevajadust ja võimalike andmeallikate 
vahelist sünergiat ning kasutama 
võimalikult palju olemasolevaid 
andmeallikaid. Lisaks tuleb järelevalve- ja 
hindamisraamistikus võtta arvesse ÜPP 
struktuuri ja seda õigesti kajastada. Teise 
samba järelevalve- ja 
hindamisraamistikku ei saa kanda üle 
esimesse sambasse, eriti sellepärast, et 
esimese samba raames on meetmete 
võrdlemisi ühetaolise laadi tõttu võimalik 
saavutada sünergiat. Seda tuleks 
nõuetekohaselt arvesse võtta. Lisaks 
märgiti komisjoni teatises Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele „Euroopa 2020. 
aasta strateegia aluseks olev eelarve – II 
osa”, et liidu üldeelarve kliimaga 
seonduvaid kulusid tuleks suurendada 
vähemalt 20 %-le, haarates sellesse eri 
poliitikavaldkondi. Seetõttu peaks 
komisjon olema suuteline hindama ÜPP 
raames antava liidu toetuse mõju 
kliimaeesmärkidele.

Or. de

Muudatusettepanek 172
Bas Eickhout
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 68 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(68 a) Poliitikavaldkondade 
arengusidususe põhimõtte kohaselt tuleks 
nn mittekahjustava ÜPP rakendamist 
korrapäraselt jälgida ja hinnata selle 
mõju arenguriikide, eelkõige vähim 
arenenud riikide toidutootmisvõimele ja 
pikaajalisele toiduga kindlustatusele.

Or. en

Muudatusettepanek 173
Brian Simpson

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 70

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(70) Euroopa Liidu Kohus tegi liidetud 
kohtuasjades C-92/09 ja 93/0934 otsuse, 
millega tunnistati kehtetuks määruse (EÜ) 
nr 1290/2005 vastavad sätted, mis 
seonduvad liikmesriikide kohustusega 
avaldada teavet Euroopa 
põllumajandusfondidest toetust saavate 
füüsiliste isikute kohta. Kuna isikuandmete 
kaitse on füüsiliste isikute huvides ning 
eesmärgiga ühitada eri eesmärke, mis on 
aluseks kohustusele avaldada teavet 
fondide toetusesaajate kohta, mis on 
kehtestatud komisjoni määrusega (EÜ) nr 
259/2008 (milles sätestatakse nõukogu 
määruse (EÜ) nr 1290/2005 kohaldamise 
üksikasjalikud eeskirjad seoses Euroopa 
Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) ja 
Maaelu Arengu Euroopa 
Põllumajandusfondi (EAFRD) vahenditest 
toetuse saajaid hõlmava teabe 
avaldamisega),35 muudeti kõnealust 
määrust, et konkreetselt sätestada, et 
kõnealune kohustus ei laiene füüsilistele 
isikutele. Enne kui Euroopa Parlament ja 
nõukogu võtavad kohtu esitatud 

(70) Euroopa Liidu Kohus tegi liidetud 
kohtuasjades C-92/09 ja 93/0934 otsuse, 
millega tunnistati kehtetuks määruse (EÜ) 
nr 1290/2005 vastavad sätted, mis 
seonduvad liikmesriikide kohustusega 
avaldada teavet Euroopa 
põllumajandusfondidest toetust saavate 
füüsiliste isikute kohta. Kuna isikuandmete 
kaitse on füüsiliste isikute huvides ning 
eesmärgiga ühitada eri eesmärke, mis on 
aluseks kohustusele avaldada teavet 
fondide toetusesaajate kohta, mis on 
kehtestatud komisjoni määrusega (EÜ) nr 
259/2008 (milles sätestatakse nõukogu 
määruse (EÜ) nr 1290/2005 kohaldamise 
üksikasjalikud eeskirjad seoses Euroopa 
Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) ja 
Maaelu Arengu Euroopa 
Põllumajandusfondi (EAFRD) vahenditest 
toetuse saajaid hõlmava teabe 
avaldamisega),35 muudeti kõnealust 
määrust, et konkreetselt sätestada, et 
kõnealune kohustus ei laiene füüsilistele 
isikutele. Euroopa Parlament ja nõukogu
peaksid võtma kohtu esitatud vastuväiteid 



AM\910033ET.doc 53/178 PE492.777v02-00

ET

vastuväiteid arvesse võttes vastu uued 
eeskirjad, tuleb läbi viia põhjalik analüüs 
ja hinnang, et tuvastada kõige sobilikum 
meetod toetusesaajate isikuandmete kaitse 
õiguse ühitamiseks läbipaistvuse 
vajalikkusega. Kuni kõnealuse analüüsi ja 
hindamise läbiviimiseni tuleks jõusse jätta 
praegused sätted Euroopa 
põllumajandusfondide toetusesaajaid 
käsitleva teabe avaldamise kohta.

arvesse võttes vastu uued eeskirjad, mis 
ühitavad toetusesaajate isikuandmete 
kaitse õiguse läbipaistvuse vajalikkusega
Euroopa Liidu rahaliste vahendite 
kasutamisel.

Or. en

Selgitus

Maksumaksjatel on õigus teada, kuidas avaliku sektori raha kulutatakse, sellepärast on ÜPP 
suurem läbipaistvus otsustava tähtsusega ning toimib võimsa kaitseabinõuna ELi rahaliste 
vahendite raiskamise, petturliku kasutamise ja kuritarvitamise vastu.

Muudatusettepanek 174
Bas Eickhout
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Täiustatud säästva 
põllumajandustootmise süsteemid” –
põllumajandustootmise süsteemid, mille 
puhul läheb tegevus nõuetele vastavuse 
võrdlusalusest kaugemale ja areneb 
pidevalt edasi eesmärgiga parandada 
toitainete, veeringluse ja energiavoogude 
juhtimist, et vähendada keskkonnakahju 
ja taastumatute ressursside raiskamist 
ning säilitada tootmissüsteemis 
põllukultuuride, loomade ja loodusliku 
mitmekesisuse kõrge määr.

Or. en
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Muudatusettepanek 175
Bas Eickhout
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Mittesäästva põllumajandustootmise 
süsteemid” – põllumajandustootmis- ja 
loomakasvatustegevus, mille puhul on 
seesmine nõuetele vastavuse eeskirjade 
mittejärgimise – või süstemaatilise tõsise 
rikkumise – oht keskkonna ning rahva-, 
looma- ja taimetervise valdkonnas, kuna 
toitaineid juhitakse ebapiisavalt ja vett 
reostatakse järjekindlalt, loomkoormus on 
kasutatavate hektarite jaoks liiga suur 
ning sõltutakse tugevalt välisest energia, 
vee, biotsiidide ja toitainete kasutusest.

Or. en

Muudatusettepanek 176
Bas Eickhout
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Suure loodusväärtusega põllumajandus” 
– põllumajandustootmise süsteemid, mis 
hõlmavad põllumajandustegevust ja 
põllumajandusmaad, mille omaduste 
põhjal võib eeldada, et need toetavad 
bioloogilist mitmekesisust või 
kaitseväärtust omavaid liike ja 
elupaikasid. Nendele süsteemidele on 
omane ekstensiivne põllumajandus ja 
palju looduslikku või poollooduslikku 
taimkatet. Neid võib iseloomustada ka 
mitmekesine maakate.
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Or. en

Muudatusettepanek 177
Bas Eickhout
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Kemikaalivabad meetodid” – pestitsiidide 
ning taimekaitse ja taimekahjustajate 
tõrje alternatiivsed meetodid, mis 
põhinevad sellistel agrotehnilistel võtetel, 
nagu on osutatud direktiivi 2009/128/EÜ 
III lisa punktis 1, või füüsilised, 
mehaanilised või bioloogilised 
taimekahjustajate tõrjemeetodid.

Or. en

Muudatusettepanek 178
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 − punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) põllumajandusliku majapidamise olulise
osa sundvõõrandamine, kui taotluse 
esitamise päeval ei olnud seda võimalik 
ette näha.

f) terve põllumajandusliku majapidamise
või selle osa sundvõõrandamine, kui 
taotluse esitamise päeval ei olnud seda 
võimalik ette näha, või maa tagasivõtmine 
omaniku poolt.

Or. fr

Muudatusettepanek 179
Julie Girling
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. „Põllumajandusalased sektoripõhised 
õigusaktid” – mis tahes kohaldatavad 
õigusaktid, mis on vastu võetud 
aluslepingu artikli 43 alusel ühise 
põllumajanduspoliitika raames, ja 
vajaduse korral mis tahes delegeeritud 
õigusaktid või rakendusaktid, mis on 
vastu võetud nende õigusaktide alusel.

Or. en

Selgitus

Õiguskindluse huvides tuleks alusakti lisada „põllumajandusalaste sektoripõhiste 
õigusaktide” määratlus.

Muudatusettepanek 180
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EAGFi ja EAFRDga võidakse kummagagi 
komisjoni algatusel ja/või tema nimel 
otseselt rahastada ühise 
põllumajanduspoliitika rakendamiseks 
vajalikke ettevalmistus-, järelevalve-, 
haldus- ja tehnilise abi ning ka hindamis-, 
auditeerimis- ja kontrollimeetmeid.
Nimetatud meetmed hõlmavad eelkõige 
järgmist:

EAGFi ja EAFRDga võidakse kummagagi 
komisjoni algatusel ja/või tema nimel, 
samuti liikmesriikide algatusel otseselt 
rahastada ühise põllumajanduspoliitika 
rakendamiseks vajalikke ettevalmistus-, 
järelevalve-, haldus- ja tehnilise abi ning ka 
hindamis-, auditeerimis- ja 
kontrollimeetmeid. Nimetatud meetmed 
hõlmavad eelkõige järgmist:

Or. it

Muudatusettepanek 181
Salvatore Caronna
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EAGFi ja EAFRDga võidakse kummagagi 
komisjoni algatusel ja/või tema nimel 
otseselt rahastada ühise 
põllumajanduspoliitika rakendamiseks 
vajalikke ettevalmistus-, järelevalve-, 
haldus- ja tehnilise abi ning ka hindamis-, 
auditeerimis- ja kontrollimeetmeid. 
Nimetatud meetmed hõlmavad eelkõige 
järgmist:

EAGFi ja EAFRDga võidakse kummagagi 
komisjoni algatusel ja/või tema nimel, 
samuti liikmesriikide algatusel otseselt 
rahastada ühise põllumajanduspoliitika 
rakendamiseks vajalikke ettevalmistus-, 
järelevalve-, haldus- ja tehnilise abi ning ka 
hindamis-, auditeerimis- ja 
kontrollimeetmeid. Nimetatud meetmed 
hõlmavad eelkõige järgmist:

Or. it

Muudatusettepanek 182
Elisabeth Köstinger

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Makseasutused on liikmesriikide 
eraldiseisvad asutused või talitused, kes 
vastutavad artikli 4 lõikes 1 ja artiklis 5 
osutatud kulude haldamise ja kontrolli eest.

Makseasutused on liikmesriikide 
eraldiseisvad asutused või talitused, kes 
vastutavad ühiselt kõikide artikli 4 lõikes 1 
ja artiklis 5 osutatud kulude haldamise ja 
kontrolli eest.

Or. de

Selgitus

Kui makseasutus on tunnustatud, peab ta teostama haldustööd mõlema samba raames. 
Praegune halduskorraldus ei ole muutnud toetuste süsteemi tõhusamaks.

Muudatusettepanek 183
Julie Girling, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Makseasutused on liikmesriikide
eraldiseisvad asutused või talitused, kes 
vastutavad artikli 4 lõikes 1 ja artiklis 5 
osutatud kulude haldamise ja kontrolli eest.

Makseasutused on liikmesriikide asutused 
või talitused, kes vastutavad artikli 4 lõikes 
1 ja artiklis 5 osutatud kulude haldamise ja 
kontrolli eest.

Or. en

Selgitus

Eesmärk on teha selgeks, et nende ülesannete eest vastutav makseasutus ei ole tingimata 
vastutav ainult nende ülesannete eest, mida võib tähendada ingliskeelne sõna „dedicated” 
(eesti keelde tõlgitud „eraldiseisvad”). See on kooskõlas põhifinantsmäärusega.

Muudatusettepanek 184
George Lyon

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Makseasutused on liikmesriikide
eraldiseisvad asutused või talitused, kes 
vastutavad artikli 4 lõikes 1 ja artiklis 5 
osutatud kulude haldamise ja kontrolli eest.

Makseasutused on liikmesriikide asutused 
või talitused, kes vastutavad artikli 4 lõikes 
1 ja artiklis 5 osutatud kulude haldamise ja 
kontrolli eest.

Or. en

Selgitus

Ingliskeelset sõna „dedicated” (eesti keelde tõlgitud „eraldiseisvad”) võib mõista nii, et 
asutus või talitus vastutab ainult nende ülesannete eest, kuigi tegelikult on mõeldud, et 
vastutab ainult see asutus.

Muudatusettepanek 185
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Nende ülesannete täitmist võib delegeerida.

Or. en

Selgitus

Maksete tegemist peaks olema lubatud delegeerida, tingimusel et üldvastutus kirjeldatud 
ülesannete eest jääb vastutavale asutusele või talitusele.

Muudatusettepanek 186
Eric Andrieu, Marc Tarabella

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga liikmesriik seab vastavalt oma 
põhiseaduslikele sätetele akrediteeritud 
makseasutuste arvu piiriks ühe asutuse 
liikmesriigi kohta või vajaduse korral ühe 
asutuse piirkonna kohta. Samas, kui 
makseasutused luuakse piirkondlikul 
tasemel, peavad liikmesriigid lisaks 
akrediteerima ka riiklikul tasandil 
makseasutuse selliste toetuskavade jaoks, 
mida nende iseloomu tõttu tuleb hallata 
riigi tasandil.

Iga liikmesriik seab vastavalt oma 
põhiseaduslikele sätetele akrediteeritud 
makseasutuste arvu piiriks vajaliku 
miinimumi, et tagada käesoleva määruse 
artiklites 4 ja 5 ette nähtud kulude 
tegemine nõuetekohastes haldus- ja 
raamatupidamistingimustes.

Or. fr

Muudatusettepanek 187
Elisabeth Köstinger

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) halduslik kinnitav avaldus b) halduslik kinnitav avaldus 
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majandusaasta aruande täielikkuse, täpsuse 
ja õigsuse, sisekontrollisüsteemide 
nõuetekohase toimimise,
raamatupidamisarvestuse aluseks olevate 
tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse
ning usaldusväärse finantsjuhtimise 
põhimõtte järgimise kohta;

majandusaasta aruande täielikkuse, täpsuse 
ja õigsuse ning sisekontrollisüsteemide 
nõuetekohase toimimise kohta 
mõõdetavate tulemuslikkuse kriteeriumide 
põhjal ning raamatupidamisarvestuse 
aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja 
korrektsuse kohta;

Or. de

Selgitus

Viide usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtte järgimisele tuleks välja jätta, kuna seda 
küsimust tuleb veel finantsmääruse läbivaatamise raames arutada.

Muudatusettepanek 188
Monika Hohlmeier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) halduslik kinnitav avaldus 
majandusaasta aruande täielikkuse, täpsuse 
ja õigsuse, sisekontrollisüsteemide 
nõuetekohase toimimise,
raamatupidamisarvestuse aluseks olevate 
tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse
ning usaldusväärse finantsjuhtimise 
põhimõtte järgimise kohta;

b) halduslik kinnitav avaldus 
majandusaasta aruande täielikkuse, täpsuse 
ja õigsuse, sisekontrollisüsteemide 
nõuetekohase toimimise ning
raamatupidamisarvestuse aluseks olevate 
tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse 
kohta;

Or. de

Selgitus

Finantsmääruses ei ole sätestatud kohustust, et sertifitseerimisasutus peaks kontrollima 
usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtte järgimist. Sellepärast ei tuleks seda ka käesolevas 
määruses nõuda.

Muudatusettepanek 189
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) halduslik kinnitav avaldus 
majandusaasta aruande täielikkuse, täpsuse 
ja õigsuse, sisekontrollisüsteemide 
nõuetekohase toimimise,
raamatupidamisarvestuse aluseks olevate 
tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse
ning usaldusväärse finantsjuhtimise 
põhimõtte järgimise kohta;

b) halduslik kinnitav avaldus 
majandusaasta aruande täielikkuse, täpsuse 
ja õigsuse, sisekontrollisüsteemide 
nõuetekohase toimimise ning
raamatupidamisarvestuse aluseks olevate 
tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse 
kohta;

Or. es

Selgitus

Selle uue nõude lisamine kinnitavasse avaldusse tähendab makseasutuse halduskoormuse 
suurendamist; see tuleks välja jätta või muuta menetlused nii sujuvaks kui võimalik.

Muudatusettepanek 190
Elisabeth Köstinger

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mitme makseasutuse akrediteerimise korral
määrab liikmesriik asutuse (edaspidi
„koordineeriv asutus”), kellele ta paneb
järgmised ülesanded:

Mitme makseasutuse akrediteerimise korral
vastavalt liikmesriigi põhiseaduslikule 
korrale määrab liikmesriik asutuse
(edaspidi „koordineeriv asutus”), kellele ta 
annab järgmised ülesanded:

Or. de

Muudatusettepanek 191
Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4 – lõik 1 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) selle tagamine, et üldist laadi
puudustega seoses võetakse 
parandusmeetmed ning komisjoni
teavitatakse järelmeetmetest;

c) olenevalt olukorrast meetmete võtmine 
või koordineerimine, et kõrvaldada üldist 
laadi puudused ja teavitada komisjoni 
järelmeetmetest;

Or. de

Muudatusettepanek 192
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) selle tagamine, et üldist laadi
puudustega seoses võetakse 
parandusmeetmed ning komisjoni
teavitatakse järelmeetmetest;

c) olenevalt olukorrast meetmete võtmine 
või koordineerimine, et kõrvaldada üldist 
laadi puudused, ning komisjoni
teavitamine järelmeetmetest;

Or. en

Selgitus

Muudatuste eesmärk on kirjeldada täpsemalt, mis peaks olema koordineeriva asutuse roll 
selles olukorras.

Muudatusettepanek 193
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) liidu eeskirjade kooskõlastatud 
kohaldamise edendamine ja tagamine.

d) liidu eeskirjade kooskõlastatud 
kohaldamise edendamine.

Or. en
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Selgitus

Muudatuste eesmärk on kirjeldada täpsemalt, mis peaks olema koordineeriva asutuse roll 
selles olukorras.

Muudatusettepanek 194
Giovanni La Via

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4 – lõik 1 – sissejuhatav lause

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Mitme makseasutuse akrediteerimise 
korral määrab liikmesriik asutuse
(edaspidi „koordineeriv asutus”), kellele ta 
paneb järgmised ülesanded:

4. Mitme makseasutuse akrediteerimise 
korral vastavalt liikmesriigi 
põhiseaduslikule süsteemile valib
liikmesriik asutuse (edaspidi „koordineeriv 
asutus”), kellele ta annab järgmised 
ülesanded:

Or. en

Muudatusettepanek 195
Alfreds Rubiks

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) koordineerivate asutuste 
akrediteerimise miinimumtingimused, 
samuti akrediteerimise ja akrediteeringu 
tühistamise korra eeskirjad.

välja jäetud

Or. lv

Muudatusettepanek 196
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt c a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) makseasutuste kohustused seoses 
riikliku sekkumisega, nende haldus- ja 
kontrolliülesannete sisu;

Or. de

Muudatusettepanek 197
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c b) koordineeriva asutuse toimimine ning 
artikli 7 lõikes 4 osutatud teabe 
edastamine komisjonile.

Or. de

Muudatusettepanek 198
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon kehtestab rakendusaktidega 
eeskirjad seoses järgnevaga:

välja jäetud

a) makseasutuste kohustused seoses 
riikliku sekkumisega, nende haldus- ja 
kontrollialase vastutuse ulatus;
b) koordineeriva asutuse toimimine ning 
artikli 7 lõikes 4 osutatud teabe esitamine 
komisjonile.
Esimese lõiguga ettenähtud 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 112 lõikes 3 osutatud 
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kontrollimenetlusega.

Or. de

Selgitus

See ei ole puhtalt tehniline otsus.

Muudatusettepanek 199
Alfreds Rubiks

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 välja jäetud
Sertifitseerimisasutused
1. Sertifitseerimisasutus on liikmesriigi 
määratud avalik-õiguslik või eraõiguslik 
auditeerimisasutus, kes esitab arvamuse 
haldusliku kinnitava avalduse kohta, mis 
hõlmab makseasutuse raamatupidamise 
aastaaruande täielikkust, täpsust ja 
õigsust, sisekontrollisüsteemide 
nõuetekohast toimimist, 
raamatupidamisarvestuse aluseks olevate 
tehingute seaduslikkust ja korrektsust 
ning usaldusväärse finantsjuhtimise 
põhimõtte järgimist.
Sertifitseerimisasutus on oma tegevuses 
sõltumatu asjaomasest makseasutusest 
ning kõnealusele asutusele akrediteeringu 
andnud asutusest.
2. Komisjon kehtestab rakendusaktidega 
eeskirjad seoses sertifitseerimisasutuste 
staatuse, nende teostatavate eriülesannete, 
sealhulgas kontrollide ning ka kõnealuste 
asutuste koostatavate sertifikaatide ja 
aruannete ning ka saatedokumentidega. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 112 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.
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Or. lv

Muudatusettepanek 200
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sertifitseerimisasutus on liikmesriigi 
määratud avalik-õiguslik või eraõiguslik 
auditeerimisasutus, kes esitab arvamuse 
haldusliku kinnitava avalduse kohta, mis 
hõlmab makseasutuse raamatupidamise 
aastaaruande täielikkust, täpsust ja õigsust,
sisekontrollisüsteemide nõuetekohast 
toimimist, raamatupidamisarvestuse 
aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja 
korrektsust ning usaldusväärse 
finantsjuhtimise põhimõtte järgimist.

Sertifitseerimisasutus on liikmesriigi 
määratud avalik-õiguslik või eraõiguslik 
auditeerimisasutus, kes esitab arvamuse 
haldusliku kinnitava avalduse kohta, mis 
hõlmab makseasutuse raamatupidamise 
aastaaruande täielikkust, täpsust ja õigsust 
ning sisekontrollisüsteemide nõuetekohast 
toimimist.

Or. es

Selgitus

Muret tekitavad selle ettepaneku tulemusel tekkida võiv tööhulk ning vastav kulude ja tulude 
suhe. Avaldus peaks sisaldama tehtava töö hindamiseks vajalikke üksikasju; komisjon peab 
veel esitama vastavad ettepanekud.

Muudatusettepanek 201
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sertifitseerimisasutus on liikmesriigi 
määratud avalik-õiguslik või eraõiguslik 
auditeerimisasutus, kes esitab arvamuse 
haldusliku kinnitava avalduse kohta, mis 
hõlmab makseasutuse raamatupidamise 
aastaaruande täielikkust, täpsust ja õigsust, 

Sertifitseerimisasutus on liikmesriigi 
määratud avalik-õiguslik või eraõiguslik 
auditeerimisasutus, kes esitab kooskõlas 
rahvusvaheliselt aktsepteeritud 
auditeerimisstandarditega koostatud
arvamuse haldusliku kinnitava avalduse 
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sisekontrollisüsteemide nõuetekohast 
toimimist, raamatupidamisarvestuse 
aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja 
korrektsust ning usaldusväärse 
finantsjuhtimise põhimõtte järgimist.

kohta, mis hõlmab makseasutuse 
raamatupidamise aastaaruande täielikkust, 
täpsust ja õigsust, sisekontrollisüsteemide 
nõuetekohast toimimist, 
raamatupidamisarvestuse aluseks olevate 
tehingute seaduslikkust ja korrektsust ning 
usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtte 
järgimist.

Or. en

Selgitus

Kuna puuduvad juhised, kuidas asutus peaks oma arvamuse koostama, annaks koostamine 
kooskõlas rahvusvaheliselt aktsepteeritud standarditega liikmesriikidele selge pildi sellest, 
kuidas seda teha, ja muudaks protsessi järjekindlamaks.

Muudatusettepanek 202
Elisabeth Köstinger

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sertifitseerimisasutus on liikmesriigi 
määratud avalik-õiguslik või eraõiguslik 
auditeerimisasutus, kes esitab arvamuse 
haldusliku kinnitava avalduse kohta, mis 
hõlmab makseasutuse raamatupidamise 
aastaaruande täielikkust, täpsust ja õigsust, 
sisekontrollisüsteemide nõuetekohast 
toimimist, raamatupidamisarvestuse 
aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja 
korrektsust ning usaldusväärse 
finantsjuhtimise põhimõtte järgimist.

Sertifitseerimisasutus on ainult liikmesriigi 
määratud avalik-õiguslik või eraõiguslik 
auditeerimisasutus, kes esitab kooskõlas 
rahvusvaheliselt tunnustatud 
auditeerimisstandarditega arvamuse 
haldusliku kinnitava avalduse kohta, mis 
hõlmab makseasutuse raamatupidamise 
aastaaruande täielikkust, täpsust ja õigsust, 
sisekontrollisüsteemide nõuetekohast 
toimimist, raamatupidamisarvestuse 
aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja 
korrektsust ning usaldusväärse 
finantsjuhtimise põhimõtte järgimist.
Arvamuses tuleb osutada, kas vastavalt 
artikli 7 lõike 3 punktile b esitatud 
kinnitava avalduse kohaselt tehtud väited 
seatakse kahtluse alla.

Or. de
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Selgitus

Sertifitseerimisasutusele esitatavad nõuded peavad olema täpsed. Avalik-õigusliku 
auditeerimisasutuse määramist ei reguleeri tingimata riigihanke-eeskirjad.

Muudatusettepanek 203
Sandra Kalniete

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sertifitseerimisasutus on liikmesriigi 
määratud avalik-õiguslik või eraõiguslik 
auditeerimisasutus, kes esitab arvamuse 
haldusliku kinnitava avalduse kohta, mis 
hõlmab makseasutuse raamatupidamise 
aastaaruande täielikkust, täpsust ja õigsust, 
sisekontrollisüsteemide nõuetekohast 
toimimist, raamatupidamisarvestuse 
aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja 
korrektsust ning usaldusväärse 
finantsjuhtimise põhimõtte järgimist.

Sertifitseerimisasutus on liikmesriigi 
määratud avalik-õiguslik või eraõiguslik 
auditeerimisasutus, kes esitab arvamuse 
haldusliku kinnitava avalduse kohta, mis 
hõlmab makseasutuse raamatupidamise 
aastaaruande täielikkust, täpsust ja õigsust, 
sisekontrollisüsteemide nõuetekohast 
toimimist ning usaldusväärse 
finantsjuhtimise põhimõtte järgimist.

Or. en

Muudatusettepanek 204
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sertifitseerimisasutus on liikmesriigi
määratud avalik-õiguslik või eraõiguslik 
auditeerimisasutus, kes esitab arvamuse
haldusliku kinnitava avalduse kohta, mis 
hõlmab makseasutuse raamatupidamise 
aastaaruande täielikkust, täpsust ja 
õigsust, sisekontrollisüsteemide 
nõuetekohast toimimist,
raamatupidamisarvestuse aluseks olevate 

Sertifitseerimisasutus on liikmesriigi
valitud avalik-õiguslik või eraõiguslik 
auditeerimisasutus, kes esitab kooskõlas 
rahvusvaheliselt aktsepteeritud 
auditeerimisstandarditega ning pärast 
riskipõhiseid kontrolle ja liikmesriigi 
varasemaid tulemusi arvesse võttes 
koostatud arvamuse makseasutuse 
raamatupidamise aastaaruande täielikkuse, 
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tehingute seaduslikkust ja korrektsust 
ning usaldusväärse finantsjuhtimise 
põhimõtte järgimist.

täpsuse ja õigsuse, loodud 
kontrollisüsteemide nõuetekohase 
toimimise ning raamatupidamisarvestuse 
aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja 
korrektsuse kohta. Kõnealuses arvamuses 
märgitakse muu hulgas, kas kontroll seab 
kahtluse alla väited, mis on tehtud artikli 
7 lõike 3 punktis b osutatud halduslikus 
kinnitavas avalduses.

Or. en

Muudatusettepanek 205
Michel Dantin, Jim Higgins

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sertifitseerimisasutus on liikmesriigi 
määratud avalik-õiguslik või eraõiguslik 
auditeerimisasutus, kes esitab arvamuse 
haldusliku kinnitava avalduse kohta, mis 
hõlmab makseasutuse raamatupidamise 
aastaaruande täielikkust, täpsust ja õigsust, 
sisekontrollisüsteemide nõuetekohast 
toimimist, raamatupidamisarvestuse 
aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja 
korrektsust ning usaldusväärse 
finantsjuhtimise põhimõtte järgimist.

Sertifitseerimisasutus on liikmesriigi 
määratud avalik-õiguslik või eraõiguslik 
auditeerimisasutus, kes esitab arvamuse 
haldusliku kinnitava avalduse kohta, mis 
hõlmab makseasutuse raamatupidamise 
aastaaruande täielikkust, täpsust ja õigsust, 
sisekontrollisüsteemide nõuetekohast 
toimimist ning usaldusväärse 
finantsjuhtimise põhimõtte järgimist.

Or. fr

Muudatusettepanek 206
Katarína Neveďalová

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sertifitseerimisasutus on liikmesriigi 
määratud avalik-õiguslik või eraõiguslik 

Sertifitseerimisasutus on liikmesriigi 
määratud avalik-õiguslik või eraõiguslik 
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auditeerimisasutus, kes esitab arvamuse 
haldusliku kinnitava avalduse kohta, mis 
hõlmab makseasutuse raamatupidamise 
aastaaruande täielikkust, täpsust ja õigsust, 
sisekontrollisüsteemide nõuetekohast 
toimimist, raamatupidamisarvestuse 
aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja 
korrektsust ning usaldusväärse 
finantsjuhtimise põhimõtte järgimist.

auditeerimisasutus, kes esitab arvamuse 
haldusliku kinnitava avalduse kohta, mis 
hõlmab makseasutuse raamatupidamise 
aastaaruande täielikkust, täpsust ja õigsust, 
sisekontrollisüsteemide nõuetekohast 
toimimist ning usaldusväärse 
finantsjuhtimise põhimõtte järgimist.

Or. sk

Muudatusettepanek 207
Monika Hohlmeier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sertifitseerimisasutus on liikmesriigi 
määratud avalik-õiguslik või eraõiguslik 
auditeerimisasutus, kes esitab arvamuse 
haldusliku kinnitava avalduse kohta, mis 
hõlmab makseasutuse raamatupidamise 
aastaaruande täielikkust, täpsust ja õigsust, 
sisekontrollisüsteemide nõuetekohast 
toimimist, raamatupidamisarvestuse 
aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja 
korrektsust ning usaldusväärse 
finantsjuhtimise põhimõtte järgimist.

Sertifitseerimisasutus on liikmesriigi 
määratud avalik-õiguslik või eraõiguslik 
auditeerimisasutus, kes esitab arvamuse
haldusliku kinnitava avalduse kohta, mis 
hõlmab makseasutuse raamatupidamise 
aastaaruande täielikkust, täpsust ja õigsust, 
sisekontrollisüsteemide nõuetekohast 
toimimist ning raamatupidamisarvestuse 
aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja 
korrektsust.

Or. de

Selgitus

Finantsmääruses ei ole sätestatud kohustust, et sertifitseerimisasutus peaks kontrollima 
usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtte järgimist.

Muudatusettepanek 208
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Selleks et järgida proportsionaalsuse 
põhimõtet ja halduskoormuse 
vähendamise põhimõtet, teeb 
sertifitseerimisasutus järgmist:
a) integreerib valimid nii palju kui 
võimalik ja muudab tehingute 
kontrollimise, sealhulgas kohapealsed 
kontrollid, võimalikult tõhusaks; ning
b) valib elanikkonna ja tehingute kõige 
väiksemad arvud, mis on vajalikud 
selleks, et kontroll tagaks nõutava 
kindlustaseme.

Or. en

Selgitus

Täienduse eesmärk on vähendada selle artikli rakendamise halduskoormust ja finantsmõju.

Muudatusettepanek 209
Julie Girling, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon kehtestab rakendusaktidega 
eeskirjad seoses sertifitseerimisasutuste 
staatuse, nende teostatavate eriülesannete, 
sealhulgas kontrollide ning ka kõnealuste 
asutuste koostatavate sertifikaatide ja 
aruannete ning ka saatedokumentidega.
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 112 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

2. Komisjon kehtestab rakendusaktidega 
eeskirjad seoses sertifitseerimisasutuste 
staatuse, nende poolt üheainsa 
integreeritud valimi põhjal teostatavate
eriülesannete, sealhulgas kontrollide ning 
ka kõnealuste asutuste koostatavate 
sertifikaatide ja aruannete ning ka 
saatedokumentidega. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 112 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. en
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Selgitus

Selleks et tagada, et vastutavate asutuste koormus oleks minimaalne, peaks 
auditeerimismeetodid põhinema ühelainsal integreeritud valimil.

Muudatusettepanek 210
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon kehtestab rakendusaktidega 
eeskirjad seoses sertifitseerimisasutuste 
staatuse, nende teostatavate eriülesannete, 
sealhulgas kontrollide ning ka kõnealuste 
asutuste koostatavate sertifikaatide ja 
aruannete ning ka saatedokumentidega. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 112 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

2. Komisjonile antakse volitused võtta 
vastavalt artiklile 111 vastu delegeeritud 
õigusakte eeskirjade kohta seoses 
sertifitseerimisasutuste staatuse ja nende 
teostatavate eriülesannetega, sealhulgas
kontrollidega. 

Or. de

Selgitus

See ei ole puhtalt tehniline otsus, sellepärast jagatakse otsused osadeks.

Muudatusettepanek 211
George Lyon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon kehtestab rakendusaktidega 
eeskirjad seoses sertifitseerimisasutuste 
staatuse, nende teostatavate eriülesannete, 
sealhulgas kontrollide ning ka kõnealuste 
asutuste koostatavate sertifikaatide ja 
aruannete ning ka saatedokumentidega.
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 112 lõikes 3 osutatud 

2. Komisjon kehtestab rakendusaktidega 
eeskirjad seoses sertifitseerimisasutuste 
staatuse, nende poolt üheainsa 
integreeritud valimi põhjal teostatavate 
eriülesannete, sealhulgas kontrollide ning 
ka kõnealuste asutuste koostatavate 
sertifikaatide ja aruannete ning ka 
saatedokumentidega. Kõnealused 
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kontrollimenetlusega. rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 112 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. en

Selgitus

Selleks et tagada, et auditeerimisasutuste, makseasutuste ja põllumajandustootjate koormus 
oleks minimaalne, tuleb auditeerimismeetodina kasutada ühtainsat integreeritud valimit.

Muudatusettepanek 212
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Komisjon kehtestab rakendusaktidega 
eeskirjad seoses sertifitseerimisasutuste 
koostatavate sertifikaatide ja aruannete 
ning ka saatedokumentidega. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 112 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. de

Muudatusettepanek 213
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid loovad toetusesaajate 
nõustamiseks põllumajandusmaaga ja 
põllumajandusliku majapidamise
juhtimisega seotud küsimustes süsteemi
(edaspidi „põllumajandusettevõtete 
nõustamise süsteem”), mida juhib üks või 
mitu määratud asutust. Määratud asutused 

1. Liikmesriigid loovad toetusesaajate 
nõustamiseks põllumajandusmaaga, 
põllumajandusliku majapidamise ja 
põllumajandusliku majapidamise
riskijuhtimisega seotud küsimustes 
süsteemi (edaspidi
„põllumajandusettevõtete nõustamise 
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võivad olla kas avalik-õiguslikud või 
eraõiguslikud.

süsteem”), mida juhib üks või mitu 
määratud asutust, kes tuleks akrediteerida 
miinimumkvalifikatsiooni alusel, mille 
komisjon määrab kindlaks delegeeritud 
õigusaktide abil vastavalt artiklile 111.
Määratud asutused võivad olla kas avalik-
õiguslikud või eraõiguslikud.

Or. en

Muudatusettepanek 214
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) VI jaotise I peatükis sätestatud
kohustuslikud majandamisnõuded ning 
maa heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis hoidmise standardid;

a) põllumajandusliku majapidamise 
tasandi kohustused, mis tulenevad VI 
jaotise I peatükis sätestatud kohustuslikest 
majandamisnõuetest ning maa heas 
põllumajandus- ja keskkonnaseisundis 
hoidmise standarditest;

Or. en

Muudatusettepanek 215
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) määruse (EL) nr xxx/xxx [otsetoetused] 
III jaotise 2 peatükis sätestatud kliimat ja 
keskkonda säästvad põllumajandustavad 
ning põllumajandusmaa säilitamine, 
millele on osutatud määruse (EL) nr 
xxx/xxx [otsetoetused] artikli 4 lõike 1 
punktis c;

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 216
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) teave Euroopa 
innovatsioonipartnerluse võrgustiku 
raames tegutsevate töörühmade tegevuse 
kohta, milles keskendutakse 
uuenduslikele põllumajandustavadele;

Or. en

Muudatusettepanek 217
Julie Girling, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) kliimamuutuste leevendamise ja 
nendega kohanemise, elurikkuse, 
veekaitse, looma- ja taimehaigustest 
teatamise ja innovatsiooniga seonduvad 
nõuded või tegevused, vähemalt käesoleva 
määruse I lisas sätestatud ulatuses;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Et võimaldada liikmesriikidel kohandada põllumajandusettevõtete nõustamise teenust oma 
erioludele, peaksid lõike 2 punkti c nõuded kuuluma lõike 3 alla.

Muudatusettepanek 218
Robert Dušek
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) kliimamuutuste leevendamise ja 
nendega kohanemise, elurikkuse, 
veekaitse, looma- ja taimehaigustest 
teatamise ja innovatsiooniga seonduvad 
nõuded või tegevused, vähemalt käesoleva 
määruse I lisas sätestatud ulatuses;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 219
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) kliimamuutuste leevendamise ja 
nendega kohanemise, elurikkuse, 
veekaitse, looma- ja taimehaigustest 
teatamise ja innovatsiooniga seonduvad 
nõuded või tegevused, vähemalt käesoleva 
määruse I lisas sätestatud ulatuses;

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Tuleks teha selgeks, millised need kliimamuutuste leevendamise ja elurikkuse kaitsega seotud 
tegevused on ning mida mõeldakse majandustegevuse säästva arengu alal nõustamisega. 
Sellepärast tehakse ettepanek muuta lõikes 3 osutatud kohustuslik nõustamissüsteem 
vabatahtlikuks.

Muudatusettepanek 220
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) kliimamuutuste leevendamise ja 
nendega kohanemise, elurikkuse, 
veekaitse, looma- ja taimehaigustest 
teatamise ja innovatsiooniga seonduvad 
nõuded või tegevused, vähemalt käesoleva 
määruse I lisas sätestatud ulatuses;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 221
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) kliimamuutuste leevendamise ja 
nendega kohanemise, elurikkuse, 
veekaitse, looma- ja taimehaigustest 
teatamise ja innovatsiooniga seonduvad 
nõuded või tegevused, vähemalt käesoleva 
määruse I lisas sätestatud ulatuses;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 222
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) kliimamuutuste leevendamise ja 
nendega kohanemise, elurikkuse, 
veekaitse, looma- ja taimehaigustest 
teatamise ja innovatsiooniga seonduvad 
nõuded või tegevused, vähemalt käesoleva 
määruse I lisas sätestatud ulatuses;

välja jäetud
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Or. es

Muudatusettepanek 223
Bas Eickhout
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) kliimamuutuste leevendamise ja 
nendega kohanemise, elurikkuse, 
veekaitse, looma- ja taimehaigustest 
teatamise ja innovatsiooniga seonduvad 
nõuded või tegevused, vähemalt käesoleva 
määruse I lisas sätestatud ulatuses;

c) vähemalt kliimamuutuste leevendamise 
ja nendega kohanemise, elurikkuse, 
veekaitse ja tõhusa toitainete ringluse,
mulla seisundi, looma- ja taimehaiguste ja 
innovatsiooniga seonduvad nõuded või 
tegevused käesoleva määruse I lisas 
sätestatud ulatuses;

Or. en

Muudatusettepanek 224
Bas Eickhout
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) määruse xxx/xxx [maaelu areng] 
artiklis 29 sätestatud põllumajanduse 
keskkonna- ja kliimameetmed;

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid on kohustatud nägema teise samba raames ette põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimameetmed ning seetõttu tuleks põllumajandustootjaid põllumajandusettevõtete 
nõustamise süsteemi abil igakülgselt toetada, et nad valiksid selle võimaluse. Meetme 
edendamine ja sellest saadav kasu aitavad ka põllumajandustootjatel seda üle võtta ja 
aitavad nii luua säästva põllumajandustootmise süsteeme.
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Muudatusettepanek 225
Spyros Danellis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) määruse (EL) nr xxx/xxxx [maaelu 
areng] artiklis 29 sätestatud 
põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimameetmed;

Or. en

Muudatusettepanek 226
Satu Hassi, Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) määruse xxx/xxx [maaelu areng] 
artiklis 29 sätestatud põllumajanduse 
keskkonna- ja kliimameetmed;

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid on kohustatud nägema teise samba raames ette põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimameetmed ning seetõttu tuleks põllumajandustootjaid põllumajandusettevõtete 
nõustamise süsteemi abil igakülgselt toetada, et nad valiksid selle võimaluse. Meetme 
edendamine aitab ka põllumajandustootjatel seda üle võtta ja aitab nii luua säästvama 
põllumajandustootmise süsteeme.

Muudatusettepanek 227
Spyros Danellis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt c b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c b) mahepõllumajanduse 
majandustegevuse keskkonnahoidlikkus 
ja säästev areng vähemalt määruse (EÜ) 
nr 834/2007 kohaselt;

Or. en

Muudatusettepanek 228
Bas Eickhout
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c b) nõustamine integreeritud taimekaitse 
ja kemikaalivabade alternatiivide 
kasutamise kohta;

Or. en

Selgitus

„Kemikaalivabad meetodid” on pestitsiidide ning taimekaitse ja taimekahjustajate tõrje 
alternatiivsed meetodid, mis põhinevad sellistel agrotehnilistel võtetel, nagu on osutatud 
direktiivi 2009/128/EÜ III lisa punktis 1, või füüsilised, mehaanilised või bioloogilised 
taimekahjustajate tõrjemeetodid.

Muudatusettepanek 229
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) liikmesriikide määratletud väikeste 
põllumajanduslike majapidamiste ning 
vähemalt määruse (EL) nr xxx/xxx 
[otsetoetused] V jaotises osutatud 

välja jäetud
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väikepõllumajandustootjate kavas 
osalevate põllumajandustootjate 
majandustegevuse säästev areng.

Or. es

Selgitus

Tuleks teha selgeks, millised need kliimamuutuste leevendamise ja elurikkuse kaitsega seotud 
tegevused on ning mida mõeldakse majandustegevuse säästva arengu alal nõustamisega. 
Sellepärast tehakse ettepanek muuta lõikes 3 osutatud kohustuslik nõustamissüsteem 
vabatahtlikuks.

Muudatusettepanek 230
Julie Girling, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) liikmesriikide määratletud väikeste 
põllumajanduslike majapidamiste ning 
vähemalt määruse (EL) nr xxx/xxx 
[otsetoetused] V jaotises osutatud 
väikepõllumajandustootjate kavas 
osalevate põllumajandustootjate 
majandustegevuse säästev areng.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Et võimaldada liikmesriikidel kohandada põllumajandusettevõtete nõustamise teenust oma 
erioludele, peaksid lõike 2 punkti d nõuded kuuluma lõike 3 alla.

Muudatusettepanek 231
Robert Dušek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt d
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) liikmesriikide määratletud väikeste 
põllumajanduslike majapidamiste ning 
vähemalt määruse (EL) nr xxx/xxx 
[otsetoetused] V jaotises osutatud 
väikepõllumajandustootjate kavas 
osalevate põllumajandustootjate 
majandustegevuse säästev areng.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 232
Peter Jahr, Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) liikmesriikide määratletud väikeste 
põllumajanduslike majapidamiste ning 
vähemalt määruse (EL) nr xxx/xxx 
[otsetoetused] V jaotises osutatud 
väikepõllumajandustootjate kavas 
osalevate põllumajandustootjate 
majandustegevuse säästev areng.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 233
George Lyon, Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) liikmesriikide määratletud väikeste 
põllumajanduslike majapidamiste ning 
vähemalt määruse (EL) nr xxx/xxx 
[otsetoetused] V jaotises osutatud 
väikepõllumajandustootjate kavas 

välja jäetud
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osalevate põllumajandustootjate 
majandustegevuse säästev areng.

Or. en

Selgitus

Majandusnõuannete andmisel ei tohiks teha vahet väikestel ja muudel majapidamistel.

Muudatusettepanek 234
Brian Simpson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) liikmesriikide määratletud väikeste 
põllumajanduslike majapidamiste ning 
vähemalt määruse (EL) nr xxx/xxx 
[otsetoetused] V jaotises osutatud 
väikepõllumajandustootjate kavas 
osalevate põllumajandustootjate 
majandustegevuse säästev areng.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 235
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) liikmesriikide määratletud väikeste 
põllumajanduslike majapidamiste ning 
vähemalt määruse (EL) nr xxx/xxx 
[otsetoetused] V jaotises osutatud 
väikepõllumajandustootjate kavas 
osalevate põllumajandustootjate 
majandustegevuse säästev areng.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 236
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) liikmesriikide määratletud väikeste 
põllumajanduslike majapidamiste ning 
vähemalt määruse (EL) nr xxx/xxx 
[otsetoetused] V jaotises osutatud 
väikepõllumajandustootjate kavas 
osalevate põllumajandustootjate 
majandustegevuse säästev areng.

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 237
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) liikmesriikide määratletud väikeste 
põllumajanduslike majapidamiste ning 
vähemalt määruse (EL) nr xxx/xxx 
[otsetoetused] V jaotises osutatud 
väikepõllumajandustootjate kavas 
osalevate põllumajandustootjate 
majandustegevuse säästev areng.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 238
Bas Eickhout
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) liikmesriikide määratletud väikeste 
põllumajanduslike majapidamiste ning 
vähemalt määruse (EL) nr xxx/xxx 
[otsetoetused] V jaotises osutatud 
väikepõllumajandustootjate kavas 
osalevate põllumajandustootjate 
majandustegevuse säästev areng.

d) liikmesriikide määratletud väikeste 
põllumajanduslike majapidamiste ning 
vähemalt määruse (EL) nr xxx/xxx 
[otsetoetused] V jaotises osutatud 
väikepõllumajandustootjate kavas 
osalevate põllumajandustootjate 
majandustegevuse keskkonnahoidlikkus ja
säästev areng.

Or. en

Muudatusettepanek 239
Satu Hassi, Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) liikmesriikide määratletud väikeste 
põllumajanduslike majapidamiste ning 
vähemalt määruse (EL) nr xxx/xxx 
[otsetoetused] V jaotises osutatud 
väikepõllumajandustootjate kavas 
osalevate põllumajandustootjate 
majandustegevuse säästev areng.

d) liikmesriikide määratletud väikeste 
põllumajanduslike majapidamiste ning 
vähemalt määruse (EL) nr xxx/xxx 
[otsetoetused] V jaotises osutatud 
väikepõllumajandustootjate kavas 
osalevate põllumajandustootjate 
majandustegevuse keskkonnahoidlikkus ja
säästev areng.

Or. en

Muudatusettepanek 240
Wojciech Michał Olejniczak

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) raamatupidamisarvestuse, ettevõtluse 
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ja majandusressursside säästva 
majandamisega seotud põhimõtete 
edendamine ja rakendamine.

Or. pl

Muudatusettepanek 241
Bas Eickhout
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) mahepõllumajanduse 
majandustegevuse keskkonnahoidlikkus 
ja säästev areng vähemalt määruses (EÜ) 
nr 834/2007 osutatud standardite 
kohaselt.

Or. en

Selgitus

Üleminek mahepõllumajandusele on kohustus, mis sageli eeldab uute teadmiste ja kogemuste 
omandamist. Sellepärast tuleks mahepõllumajandusmeetmed lisada selgesõnaliselt kõikide 
liikmesriikide põllumajandusettevõtete nõustamise süsteemi vähemalt mahepõllumajanduse 
määruse 834/2007 standardite tasemel (kuna mõned mahepõllumajandusstandardid lähevad 
sellest kaugemale).

Muudatusettepanek 242
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) mahepõllumajanduse 
majandustegevuse keskkonnahoidlikkus 
ja säästev areng vähemalt määruse (EÜ) 
nr 834/2007 kohaselt.
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Or. en

Muudatusettepanek 243
Satu Hassi, Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) mahepõllumajanduse 
majandustegevuse keskkonnahoidlikkus 
ja säästev areng vastavalt määruses (EÜ) 
nr 834/2007 osutatule.

Or. en

Selgitus

Üleminek mahepõllumajandusele on kohustus, mis sageli eeldab uute teadmiste ja kogemuste 
omandamist ning avaldab tunnustatud positiivset mõju keskkonnale. Sellepärast tuleks 
mahepõllumajandusmeetmed lisada selgesõnaliselt kõikide liikmesriikide 
põllumajandusettevõtete nõustamise süsteemi vähemalt mahepõllumajanduse määruse 
834/2007 standardite tasemel.

Muudatusettepanek 244
Brian Simpson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) määruse (EL) nr xxx/xxx [maaelu 
areng] artiklis 29 sätestatud 
põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimameetmed.

Or. en

Muudatusettepanek 245
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) põllumajandustootjate käsutuses 
olevad võimalused majanduslike ja 
keskkonnariskide tulemuslikuks 
juhtimiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 246
Julie Girling, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) muude kui lõike 2 punktis d osutatud 
põllumajanduslike majapidamiste 
majandustegevuse säästev areng;

a) liikmesriikide määratletud väikeste 
põllumajanduslike majapidamiste, 
määruse (EL) nr xxx/xxx [otsetoetused] V 
jaotises osutatud 
väikepõllumajandustootjate kavas 
osalevate põllumajandustootjate ja muude 
põllumajanduslike majapidamiste 
majandustegevuse säästev areng;

Or. en

Selgitus

Et võimaldada liikmesriikidel kohandada põllumajandusettevõtete nõustamise teenust oma 
erioludele, peaksid lõike 2 punkti d nõuded kuuluma lõike 3 alla.

Muudatusettepanek 247
Liam Aylward, Mairead McGuinness, Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) muude kui lõike 2 punktis d osutatud 
põllumajanduslike majapidamiste 
majandustegevuse säästev areng;

a) liikmesriikide määratletud väikeste 
põllumajanduslike majapidamiste, 
määruse (EL) nr xxx/xxx [otsetoetused] V 
jaotises osutatud 
väikepõllumajandustootjate kavas 
osalevate põllumajandustootjate ja muude 
põllumajanduslike majapidamiste 
majandustegevuse säästev areng;

Or. en

Muudatusettepanek 248
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) muude kui lõike 2 punktis d osutatud 
põllumajanduslike majapidamiste 
majandustegevuse säästev areng;

a) liikmesriikide määratletud väikeste 
põllumajanduslike majapidamiste, 
määruse (EL) nr xxx/xxx [otsetoetused] V 
jaotises osutatud 
väikepõllumajandustootjate kavas 
osalevate põllumajandustootjate ja muude 
põllumajanduslike majapidamiste 
majandustegevuse säästev areng;

Or. en

Muudatusettepanek 249
George Lyon, Britta Reimers, Liam Aylward

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) muude kui lõike 2 punktis d osutatud 
põllumajanduslike majapidamiste
majandustegevuse säästev areng;

a) põllumajandusettevõtete
majandustegevuse säästev areng, 
sealhulgas ettevõtete moderniseerimine, 
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konkurentsivõime suurendamine, eri 
sektoritesse integreerimine, innovatsioon 
ja turule orienteeritus;

Or. en

Muudatusettepanek 250
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) muude kui lõike 2 punktis d osutatud
põllumajanduslike majapidamiste 
majandustegevuse säästev areng;

a) põllumajanduslike majapidamiste 
majandustegevuse säästev areng;

Or. es

Selgitus

Tuleks teha selgeks, millised need kliimamuutuste leevendamise ja elurikkuse kaitsega seotud 
tegevused on ning mida mõeldakse majandustegevuse säästva arengu alal nõustamisega. 
Sellepärast tehakse ettepanek muuta lõikes 3 osutatud kohustuslik nõustamissüsteem 
vabatahtlikuks.

Muudatusettepanek 251
Robert Dušek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) muude kui lõike 2 punktis d osutatud
põllumajanduslike majapidamiste 
majandustegevuse säästev areng;

a) põllumajanduslike majapidamiste 
majandustegevuse säästev areng;

Or. en
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Muudatusettepanek 252
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) muude kui lõike 2 punktis d osutatud
põllumajanduslike majapidamiste 
majandustegevuse säästev areng;

a) põllumajanduslike majapidamiste 
majandustegevuse säästev areng;

Or. en

Muudatusettepanek 253
Spyros Danellis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) muude kui lõike 2 punktis d osutatud 
põllumajanduslike majapidamiste 
majandustegevuse säästev areng;

a) muude kui lõike 2 punktis d osutatud 
põllumajanduslike majapidamiste 
majandustegevuse keskkonnahoidlikkus ja
säästev areng;

Or. en

Muudatusettepanek 254
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) muude kui lõike 2 punktis d osutatud
põllumajanduslike majapidamiste 
majandustegevuse säästev areng;

(a) põllumajanduslike majapidamiste 
majandustegevuse säästev areng;

Or. es
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Selgitus

Põllumajanduslike majapidamiste majandustegevuse säästev areng tuleb muuta 
vabatahtlikuks.

Muudatusettepanek 255
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) muude kui lõike 2 punktis d osutatud
põllumajanduslike majapidamiste 
majandustegevuse säästev areng;

(a) põllumajanduslike majapidamiste 
majandustegevuse säästev areng;

Or. en

Muudatusettepanek 256
Åsa Westlund, Brian Simpson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) muude kui lõike 2 punktis d osutatud 
põllumajanduslike majapidamiste 
majandustegevuse säästev areng;

(a) muude kui lõike 2 punktides c ja d 
osutatud põllumajanduslike majapidamiste 
majandustegevuse keskkonnahoidlikkus ja
säästev areng;

Or. en

Muudatusettepanek 257
Wojciech Michał Olejniczak

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 – punkt a a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) põllumajandusettevõtete ülemineku 
ja nende majandustegevuse 
mitmekesistamise edendamine, eeskätt 
turismi ning metsamaade ja 
agrometsandussüsteemide suunas; 

Or. pl

Muudatusettepanek 258
Wojciech Michał Olejniczak

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 – punkt a b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a b) riskijuhtimine ja asjakohaste 
ennetusmeetmete kasutuselevõtmine 
tegutsemiseks loodusõnnetuste, 
katastroofide ning looma- ja 
taimehaiguste korral;

Or. pl

Muudatusettepanek 259
Julie Girling, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) miinimumnõuded või meetmed 
kliimamuutuste leevendamise ja nendega 
kohanemise, elurikkuse, veekaitse, looma-
ja taimehaigustest teatamise ja 
innovatsiooni valdkonnas vastavalt 
käesoleva määruse I lisas sätestatule.

Or. en
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Selgitus

Et võimaldada liikmesriikidel kohandada põllumajandusettevõtete nõustamise teenust oma 
erioludele, peaksid lõike 2 punkti c nõuded kuuluma lõike 3 alla.

Muudatusettepanek 260
Robert Dušek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) kliimamuutuste leevendamise ja 
nendega kohanemise, elurikkuse, 
veekaitse, looma- ja taimehaigustest 
teatamise ja innovatsiooniga seonduvad 
nõuded või tegevused, vähemalt käesoleva 
määruse I lisas sätestatud ulatuses;

Or. en

Muudatusettepanek 261
Liam Aylward, Mairead McGuinness, Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) miinimumnõuded või meetmed 
kliimamuutuste leevendamise ja nendega 
kohanemise, elurikkuse, veekaitse, looma-
ja taimehaigustest teatamise ja 
innovatsiooni valdkonnas vastavalt 
käesoleva määruse I lisas sätestatule.

Or. en

Muudatusettepanek 262
Rareş-Lucian Niculescu
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) kliimamuutuste leevendamise ja 
nendega kohanemise, elurikkuse, 
veekaitse, looma- ja taimehaigustest 
teatamisega seonduvad nõuded või 
tegevused käesoleva määruse I lisas 
sätestatud ulatuses ning nõuded, mis on 
seotud keskkonnahoidliku 
majanduskasvuga, nagu on määratletud 
maaelu arengu määruse artiklis 18a (uus) 
kooskõlas maaelu arengu programmides 
esildatud meetmetega;

Or. en

Muudatusettepanek 263
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) miinimumnõuded või meetmed 
kliimamuutuste leevendamise ja nendega 
kohanemise, elurikkuse, veekaitse, looma-
ja taimehaigustest teatamise ja 
innovatsiooni valdkonnas vastavalt 
käesoleva määruse I lisas sätestatule.

Or. en

Muudatusettepanek 264
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 – punkt b a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) kliimamuutuste leevendamise ja 
nendega kohanemise, elurikkuse, 
veekaitse, looma- ja taimehaigustest 
teatamise ja innovatsiooniga seonduvad 
nõuded või tegevused, vähemalt käesoleva 
määruse I lisas sätestatud ulatuses;

Or. es

Selgitus

Tuleks teha selgeks, millised need kliimamuutuste leevendamise ja elurikkuse kaitsega seotud 
tegevused on ning mida mõeldakse majandustegevuse säästva arengu alal nõustamisega. 
Sellepärast tehakse ettepanek muuta lõikes 3 osutatud kohustuslik nõustamissüsteem 
vabatahtlikuks.

Muudatusettepanek 265
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) kliimamuutuste leevendamise ja 
nendega kohanemise, elurikkuse, 
veekaitse, looma- ja taimehaigustest 
teatamise ja innovatsiooniga seonduvad 
nõuded või tegevused, vähemalt käesoleva 
määruse I lisas sätestatud ulatuses;

Or. en

Muudatusettepanek 266
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 – punkt b b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b b) liikmesriikide määratletud väikeste 
põllumajanduslike majapidamiste ning 
vähemalt määruse (EL) nr xxx/xxx 
[otsetoetused] V jaotises osutatud 
väikepõllumajandustootjate kavas 
osalevate põllumajandustootjate 
majandustegevuse säästev areng. 

Or. en

Muudatusettepanek 267
Peter Jahr, Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) liikmesriikide määratletud väikeste 
põllumajanduslike majapidamiste ning 
vähemalt määruse (EL) nr xxx/xxx 
[otsetoetused] V jaotises osutatud 
väikepõllumajandustootjate kavas 
osalevate põllumajandustootjate 
majandustegevuse säästev areng.

Or. de

Muudatusettepanek 268
Robert Dušek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b b) liikmesriikide määratletud väikeste 
põllumajanduslike majapidamiste ning 
vähemalt määruse (EL) nr xxx/xxx 
[otsetoetused] V jaotises osutatud 
väikepõllumajandustootjate kavas 
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osalevate põllumajandustootjate 
majandustegevuse säästev areng.

Or. en

Muudatusettepanek 269
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b b) liikmesriikide määratletud väikeste 
põllumajanduslike majapidamiste ning 
vähemalt määruse (EL) nr xxx/xxx 
[otsetoetused] V jaotises osutatud 
väikepõllumajandustootjate kavas 
osalevate põllumajandustootjate 
majandustegevuse säästev areng.

Or. en

Muudatusettepanek 270
Brian Simpson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) liikmesriikide määratletud väikeste 
põllumajanduslike majapidamiste ning 
määruse (EL) nr xxx/xxx [otsetoetused] V 
jaotises osutatud 
väikepõllumajandustootjate kavas 
osalevate põllumajandustootjate 
majandustegevuse säästev areng.

Or. en
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Muudatusettepanek 271
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) määruse (EL) nr xxx/xxx 
[otsetoetused] III jaotise 2 peatükis 
sätestatud kliimat ja keskkonda säästvad 
põllumajandustavad ning 
põllumajandusmaa säilitamine, millele on 
osutatud määruse (EL) nr xxx/xxx 
[otsetoetused] artikli 4 lõike 1 punktis c

Or. en

Muudatusettepanek 272
Robert Dušek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad nõustamise ja 
kontrollide eristamise. Sellega seoses ning 
ilma et see piiraks selliste riiklike 
õigusaktide kohaldamist, milles 
käsitletakse üldsuse juurdepääsu 
dokumentidele, tagavad liikmesriigid, et 
artiklis 12 osutatud 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 
eiramisi või rikkumisi, mille puhul lasub 
liidu või riiklike õigusaktidega sätestatud 
kohustus teavitada ametivõime, eelkõige 
kriminaalkuritegude puhul.

2. Liikmesriigid tagavad nõustamise ja 
kontrollide eristamise. Sellega seoses ning 
ilma et see piiraks selliste riiklike 
õigusaktide kohaldamist, milles 
käsitletakse üldsuse juurdepääsu 
dokumentidele, tagavad liikmesriigid, et 
artiklis 12 osutatud 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 toetuse 
andjale, nõustamissüsteemi 
kontrolliasutustele ja juhul, kui 
nõustamistegevuse käigus on avastatud 
eiramisi või rikkumisi, mille puhul lasub 
liidu või riiklike õigusaktidega sätestatud 
kohustus teavitada ametivõime, eelkõige 
kriminaalkuritegude puhul.
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Or. en

Muudatusettepanek 273
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad nõustamise ja 
kontrollide eristamise. Sellega seoses ning 
ilma et see piiraks selliste riiklike 
õigusaktide kohaldamist, milles 
käsitletakse üldsuse juurdepääsu 
dokumentidele, tagavad liikmesriigid, et 
artiklis 12 osutatud 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 
eiramisi või rikkumisi, mille puhul lasub 
liidu või riiklike õigusaktidega sätestatud 
kohustus teavitada ametivõime, eelkõige 
kriminaalkuritegude puhul.

2. Liikmesriigid tagavad nõustamise ja 
kontrollide eristamise. Sellega seoses ning 
ilma et see piiraks selliste riiklike 
õigusaktide kohaldamist, milles 
käsitletakse üldsuse juurdepääsu 
dokumentidele, tagavad liikmesriigid, et 
artiklis 12 osutatud 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 toetuse 
andjale, nõustamissüsteemi 
kontrolliasutustele ja juhul, kui 
nõustamistegevuse käigus on avastatud 
eiramisi või rikkumisi, mille puhul lasub 
liidu või riiklike õigusaktidega sätestatud 
kohustus teavitada ametivõime, eelkõige 
kriminaalkuritegude puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 274
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad samas määrata 
objektiivsete kriteeriumide alusel 
toetusesaajate kategooriad, kellel on 

Liikmesriigid võivad samas määrata 
objektiivsete kriteeriumide alusel 
toetusesaajate kategooriad, kellel on 
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eelisjuurdepääs põllumajandusettevõtete 
nõustamise süsteemile. Liikmesriigid 
tagavad siiski nende põllumajandustootjate 
eelistamise, kelle juurdepääs muule 
nõuandeteenusele kui 
põllumajandusettevõtete nõustamise 
süsteemile on kõige rohkem piiratud.

eelisjuurdepääs põllumajandusettevõtete 
nõustamise süsteemile. Liikmesriigid 
tagavad siiski nende põllumajandustootjate 
eelistamise, kelle juurdepääs muule 
nõuandeteenusele kui 
põllumajandusettevõtete nõustamise 
süsteemile on kõige rohkem piiratud.
Eelistatakse ka piiratud ressurssidega 
tegutsevaid võrgustikke, mis võivad 
koosneda töörühmadest määruse (EL) nr 
XXXXXX (Maaelu Arengu Euroopa 
Põllumajandusfondist (EAFRD)) 
antavate maaelu arengu toetuste kohta) 
artikli 62 tähenduses ning mis võivad –
kui nad on seotud innovatsiooniga –
osaleda põllumajanduse tootlikkuse ja 
säästvusega tegelevas Euroopa 
innovatsioonipartnerluses, millele on 
viidatud määruse (EL) nr XXXXXX 
(Maaelu Arengu Euroopa 
Põllumajandusfondist (EAFRD)) 
artiklites 53 ja 61. 

Or. fr

Muudatusettepanek 275
George Lyon, Marit Paulsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad samas määrata 
objektiivsete kriteeriumide alusel 
toetusesaajate kategooriad, kellel on 
eelisjuurdepääs põllumajandusettevõtete 
nõustamise süsteemile. Liikmesriigid 
tagavad siiski nende põllumajandustootjate 
eelistamise, kelle juurdepääs muule 
nõuandeteenusele kui 
põllumajandusettevõtete nõustamise 
süsteemile on kõige rohkem piiratud.

Liikmesriigid võivad samas määrata 
objektiivsete kriteeriumide alusel 
toetusesaajate kategooriad, kellel on 
eelisjuurdepääs põllumajandusettevõtete 
nõustamise süsteemile. Liikmesriigid 
tagavad siiski nende põllumajandustootjate 
eelistamise, kes osalevad määruse (EL) nr
[DP/2012] III jaotise 2. peatükis 
kirjeldatud süsiniku-, toitaine- ja/või 
energiatõhususe meetmetes. 

Or. en
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Selgitus

Süsiniku-, toitaine- ja energiatõhususe ”roheliste” meetmete arvestamine otsemaksetes peaks 
seostuma eelisjuurdepääsuga nõustamisele ja investeerimistoetusele nende 
põllumajandusettevõtjate jaoks, kes neid meetmeid rakendavad, et luua ressursitõhusama 
põllumajanduse saavutamiseks vajalik tõhus ring. Samas ei tohiks liikmesriigid 
diskrimineerida ühtegi liiki põllumajandusettevõtjaid.

Muudatusettepanek 276
Bas Eickhout
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad samas määrata
objektiivsete kriteeriumide alusel 
toetusesaajate kategooriad, kellel on 
eelisjuurdepääs põllumajandusettevõtete 
nõustamise süsteemile. Liikmesriigid 
tagavad siiski nende põllumajandustootjate 
eelistamise, kelle juurdepääs muule 
nõuandeteenusele kui 
põllumajandusettevõtete nõustamise 
süsteemile on kõige rohkem piiratud.

Liikmesriigid võivad samas määrata
keskkonna-. majandus- ja 
sotsiaalkriteeriumide alusel toetusesaajate 
kategooriad, kellel on eelisjuurdepääs 
põllumajandusettevõtete nõustamise 
süsteemile. Liikmesriigid tagavad siiski 
nende põllumajandustootjate eelistamise, 
kelle juurdepääs muule nõuandeteenusele 
kui põllumajandusettevõtete nõustamise 
süsteemile on kõige rohkem piiratud.

Or. en

Muudatusettepanek 277
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad samas määrata 
objektiivsete kriteeriumide alusel 
toetusesaajate kategooriad, kellel on 
eelisjuurdepääs põllumajandusettevõtete 
nõustamise süsteemile. Liikmesriigid 
tagavad siiski nende

Liikmesriigid võivad samas määrata 
objektiivsete kriteeriumide alusel 
toetusesaajate kategooriad, kellel on 
eelisjuurdepääs põllumajandusettevõtete 
nõustamise süsteemile; üheks kategooriaks 
on põllumajandustootjad, kelle juurdepääs 
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põllumajandustootjate eelistamise, kelle 
juurdepääs muule nõuandeteenusele kui 
põllumajandusettevõtete nõustamise 
süsteemile on kõige rohkem piiratud.

muule nõuandeteenusele kui 
põllumajandusettevõtete nõustamise 
süsteemile on kõige rohkem piiratud.

Or. en

Selgitus

Lõike selgitamiseks.

Muudatusettepanek 278
Robert Dušek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 15 välja jäetud
Komisjoni volitused
1. Selleks et tagada 
põllumajandusettevõtete nõustamise 
süsteemi tõhusus, on komisjonil õigus 
võtta vastu delegeeritud õigusakte 
kooskõlas artikliga 111 seoses sätetega 
kõnealuse süsteemi hästi toimivaks 
süsteemiks muutmiseks. Kõnealuste 
sätetega võib muu hulgas käsitleda 
põllumajandustootjate 
juurdepääsukriteeriume.
2. Komisjon võib rakendusaktidega vastu 
võtta eeskirjad põllumajandusettevõtete 
nõustamise süsteemi ühetaoliseks 
rakendamiseks. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 112 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 279
Hynek Fajmon
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Selleks et tagada 
põllumajandusettevõtete nõustamise 
süsteemi tõhusus, on komisjonil õigus 
võtta vastu delegeeritud õigusakte 
kooskõlas artikliga 111 seoses sätetega 
kõnealuse süsteemi hästi toimivaks 
süsteemiks muutmiseks. Kõnealuste 
sätetega võib muu hulgas käsitleda 
põllumajandustootjate 
juurdepääsukriteeriume.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 280
Spyros Danellis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Selleks et tagada 
põllumajandusettevõtete nõustamise 
süsteemi tõhusus, on komisjonil õigus 
võtta vastu delegeeritud õigusakte 
kooskõlas artikliga 111 seoses sätetega 
kõnealuse süsteemi hästi toimivaks 
süsteemiks muutmiseks. Kõnealuste 
sätetega võib muu hulgas käsitleda 
põllumajandustootjate 
juurdepääsukriteeriume.

1. Selleks et tagada 
põllumajandusettevõtete nõustamise 
süsteemi tõhusus, on komisjonil õigus 
võtta vastu delegeeritud õigusakte 
kooskõlas artikliga 111 seoses sätetega 
kõnealuse süsteemi hästi toimivaks 
süsteemiks muutmiseks. Kõnealuste 
sätetega võib muu hulgas käsitleda 
põllumajandustootjate 
juurdepääsukriteeriume, samuti 
põllumajandusettevõtete nõustamise 
süsteemi määratud asutuste 
miinimumkvalifikatsiooni kriteeriume.

Or. en
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Muudatusettepanek 281
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võib rakendusaktidega vastu 
võtta eeskirjad põllumajandusettevõtete 
nõustamise süsteemi ühetaoliseks 
rakendamiseks. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 112 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 282
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Juhul kui liidu õigusaktidega on ette 
nähtud summad, mis tuleb lõikes 1 
osutatud summast maha arvata, määrab 
komisjon kõnealuses õigusaktis osutatud 
andmete põhjal rakendusaktidega kindlaks 
EAGFi kuludeks eraldatava netosaldo.

2. Juhul kui liidu õigusaktidega on ette 
nähtud summad, mis tuleb lõikes 1 
osutatud summast maha arvata, on 
komisjonil volitused määrata kõnealuses 
õigusaktis osutatud andmete põhjal
delegeeritud õigusaktiga vastavalt artiklile 
111 kindlaks EAGFi kuludeks eraldatava 
netosaldo.

Or. de

Muudatusettepanek 283
Salvatore Caronna

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Fondiga ei kaeta liikmesriikide ja EAGFi 
toetusesaajate haldus- ja 
personalikulusid.

Liikmesriikide kulud meetmetele, mida on 
vaja, et säilitada ja arendada tehnilisi 
meetodeid ja ressursse seoses teabega 
ühise põllumajanduspoliitika 
rahastamiseks kasutatavate fondidega, 
samuti seoses nende fondide omavahelise 
sidumise, järelevalve ja kontrolliga, 
kaetakse fondist kuni 2% ulatuses 
määruse (EL) nr … artiklis 7 osutatud 
riiklikest eraldistest.

Or. it

Muudatusettepanek 284
Salvatore Caronna

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Fond ei kata siiski liikmesriikide ja 
EAGFi toetuse saajate personalikulusid.

Or. it

Muudatusettepanek 285
Salvatore Caronna

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon edastab asjaomased 
satelliidifotod tasuta kontrolliasutustele või 
kontrolliasutusi esindama volitatud 
teenusepakkujatele.

Komisjon ja/või liikmesriigid ostavad
asjaomased satelliidifotod, et edastada 
need tasuta kontrolliasutustele või 
kontrolliasutusi esindama volitatud 
teenusepakkujatele.

Or. it
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Muudatusettepanek 286
Salvatore Caronna

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon jääb fotode omanikuks ning 
nõuab need töö lõpuleviimisel tagasi. 
Komisjon võib ka nõuda, et võetaks 
meetmeid tehnoloogiate ja töömeetodite 
täiustamiseks seoses põllumajandusmaa 
kontrolliga kaugseire teel.

Komisjon ja/või liikmesriigid jäävad
fotode omanikuks. Nad võivad ka nõuda, et 
võetaks meetmeid tehnoloogiate ja 
töömeetodite täiustamiseks seoses 
põllumajandusmaa kontrolliga kaugseire 
teel.

Or. it

Muudatusettepanek 287
Bas Eickhout
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 6 punkti c alusel rahastatavate 
meetmete eesmärk on anda komisjonile 
vahendid liidu põllumajandusturgude 
juhtimiseks ülemaailmses kontekstis, 
tagada nii põllumajandusmaa kui ka 
põllukultuuride seisundi põllumajanduslik 
järelevalve, et prognoosida eelkõige
saagikust ja põllumajandustoodangut, 
jagada rahvusvahelises kontekstis 
juurdepääsu kõnealustele prognoosidele, 
näiteks ÜRO organisatsioonide või muude 
rahvusvaheliste ametite koordineeritavate 
algatustega seoses, suurendada 
maailmaturgude läbipaistvust ning tagada 
ka agrometeoroloogilise süsteemi 
tehnoloogiline järelevalve.

Artikli 6 punkti c alusel rahastatavate 
meetmete eesmärk on anda komisjonile 
vahendid liidu põllumajandusturgude 
juhtimiseks ülemaailmses kontekstis, 
tagada põllumajandus- ja metsamaa ning 
põllumajandusliku ressursibaasi ja
põllukultuuride seisundi põllumajanduslik
ja ökoloogiline järelevalve, et prognoosida
näiteks saagikust, ressursitõhusust ja
pikaajalist põllumajandustoodangut, 
jagada rahvusvahelises kontekstis 
juurdepääsu kõnealustele prognoosidele, 
näiteks ÜRO organisatsioonide või muude 
rahvusvaheliste ametite koordineeritavate 
algatustega seoses, suurendada 
maailmaturgude läbipaistvust ning tagada 
ka agrometeoroloogilise süsteemi 
tehnoloogiline järelevalve.
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Or. en

Selgitus

Arvestades, et toidu tootmine põhineb ammenduvatel loodusvaradel, nagu pinnas, on vaja 
tagada juurdepääs andmetele nende varade kohta, et oleks võimalik hinnata, kui hästi vastab 
reformitud poliitika pikaajalise toiduga kindlustatuse eesmärgile. Niisiis tuleb hinnata, kui 
tulusalt kasutatakse avaliku sektori raha. Need andmed peaksid hõlmama ka 
agrometsandusmaad, kuna selles valdkonnas on probleeme kliimamuutuse ja 
metsatulekahjude tõttu, jne.

Muudatusettepanek 288
Bas Eickhout
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 6 punkti c kohaselt rahastatud 
meetmed hõlmavad ühise 
põllumajanduspoliitika rakendamiseks ja 
järelevalveks vajaliku teabe, sealhulgas 
satelliidipõhiste ja meteoroloogiliste 
andmete kogumist või hankimist; 
ruumiandmete infrastruktuuri ja veebisaidi 
loomist, ilmastikutingimuste alaste 
eriuuringute teostamist ning 
agrometeoroloogiliste ja ökonomeetriliste 
mudelite ajakohastamist. Vajaduse korral 
rakendatakse nimetatud meetmeid koostöös 
riiklike laborite ja asutustega.

Artikli 6 punkti c kohaselt rahastatud 
meetmed hõlmavad ühise 
põllumajanduspoliitika rakendamiseks ja 
järelevalveks vajaliku teabe, sealhulgas 
satelliidipõhiste ja meteoroloogiliste 
andmete kogumist või hankimist; 
ruumiandmete infrastruktuuri ja veebisaidi 
loomist, ilmastikutingimuste alaste 
eriuuringute teostamist, pinnase seisundi 
ja funktsioneerimise järelevalvet, nt. 
LUCAS - Land Use/Cover Area frame 
Statistical Survey (maakasutuse 
statistiline uuring), ning 
agrometeoroloogiliste ja ökonomeetriliste 
mudelite ajakohastamist. Vajaduse korral 
rakendatakse nimetatud meetmeid koostöös 
riiklike laborite ja asutustega.

Or. en

Selgitus

Kui see reform algatab riigi raha investeerimise toidutootmissüsteemide paradigma 
muutusesse, siis arvestades, et toidu tootmine põhineb ammenduvatel loodusvaradel, nagu 
pinnas, peame tagama juurdepääsu andmetele nende varade kohta, et oleks võimalik hinnata, 
kui hästi vastab reformitud poliitika pikaajalise toiduga kindlustatuse eesmärgil, niisiis tuleb 



AM\910033ET.doc 109/178 PE492.777v02-00

ET

hinnata, kui tõhusalt kasutatakse avaliku sektori raha.

Muudatusettepanek 289
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Selle tagamiseks, et määruses (EL) nr 
xxx/xxx [mitmeaastane finantsraamistik] 
sätestatud turuga seotud kulude ja 
otsetoetuste rahastamiseks kasutatavaid 
aastaseid ülemmäärasid ei ületataks,
määratakse kindlaks otsetoetuste 
kohandamise määr, kui kõnealuse 
vaheülemmäära raames rahastatavate 
meetmete rahastamise prognoosid osutavad 
vastava eelarveaasta puhul kohaldatava 
aastase ülemmäära ületamisele.

1. Selle tagamiseks, et määruses (EL) nr 
xxx/xxx [mitmeaastane finantsraamistik] 
sätestatud turuga seotud kulude ja 
otsetoetuste rahastamiseks kasutatavaid 
aastaseid ülemmäärasid ei ületataks, 
määratakse kindlaks otsetoetuste 
kohandamise määr, kui kõnealuse 
vaheülemmäära raames rahastatavate 
meetmete rahastamise prognoosid osutavad 
vastava eelarveaasta puhul kohaldatava 
aastase ülemmäära, mille puhul võetakse 
arvesse määra 300 000 000 allpool 
nimetatud ülemmäära, ületamisele.

Or. en

Selgitus

Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi vaheülemmäära praegune 300 miljoni euro suurune 
reserv peab olema fondi eelarve haldamisel tagatispuhvriks ning see mehhanism tuleb 
säilitada.

Muudatusettepanek 290
Elisabeth Köstinger

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kuni 1. detsembrini võib nõukogu 
komisjoni ettepanekul ja tema käsutuses 
oleva uue teabe alusel lõike 2 või 3 
kohaselt kindlaksmääratud otsetoetuste 

4. Kui oluline uus teave tehakse teatavaks 
pärast lõigetes 2 ja 3 osutatud otsuse 
vastuvõtmist, võib komisjon selle teabe 
alusel kuni 1. detsembrini lõike 2 või 3 
kohaselt kindlaksmääratud otsetoetuste 
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kohandamise määra kohandada. kohandamise määra kohandada
rakendusaktide abil, kohaldamata artikli 
112 lõigetes 2 ja 3 osutatud menetlust.

Or. de

Muudatusettepanek 291
Albert Deß, Elisabeth Jeggle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Enne käesoleva artikli kohaldamist 
võetakse esmalt arvesse eelarvepädevate 
institutsioonide ettenähtud summat seoses 
põllumajandussektori kriisireserviga, 
millele on osutatud eelarvealast koostööd 
ning usaldusväärset finantsjuhtimist 
käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu 
ja komisjoni vahelise 
institutsioonidevahelise kokkuleppe 
punktis 14.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 292
Julie Girling, Richard Ashworth, James Nicholson, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Enne käesoleva artikli kohaldamist 
võetakse esmalt arvesse eelarvepädevate 
institutsioonide ettenähtud summat seoses 
põllumajandussektori kriisireserviga, 
millele on osutatud eelarvealast koostööd 
ning usaldusväärset finantsjuhtimist 
käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu 
ja komisjoni vahelise 

välja jäetud



AM\910033ET.doc 111/178 PE492.777v02-00

ET

institutsioonidevahelise kokkuleppe 
punktis 14.

Or. en

Selgitus

Eelarveväliseid kulusid ei tohiks olla. Kriisi korral tuleb see tagastada eelarvesse, seega ei 
ole käesoleva artikli lõige 6 vajalik.

Muudatusettepanek 293
Alfreds Rubiks

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Enne käesoleva artikli kohaldamist 
võetakse esmalt arvesse eelarvepädevate 
institutsioonide ettenähtud summat seoses 
põllumajandussektori kriisireserviga, 
millele on osutatud eelarvealast koostööd 
ning usaldusväärset finantsjuhtimist 
käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu 
ja komisjoni vahelise 
institutsioonidevahelise kokkuleppe 
punktis 14.

välja jäetud

Or. lv

Muudatusettepanek 294
Elisabeth Köstinger

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Enne käesoleva artikli kohaldamist 
võetakse esmalt arvesse eelarvepädevate 
institutsioonide ettenähtud summat seoses
põllumajandussektori kriisireserviga, 
millele on osutatud eelarvealast koostööd 

6. Enne lõikes 2 osutatud ettepaneku 
esitamist kontrollib komisjon
põllumajandussektori kriisireservi 
kasutamise tingimuste täitmist, millele on 
osutatud eelarvealast koostööd ning 
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ning usaldusväärset finantsjuhtimist 
käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja 
komisjoni vahelise institutsioonidevahelise 
kokkuleppe punktis 14.

usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva 
Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 
vahelise institutsioonidevahelise 
kokkuleppe punktis 14, ja sel juhul esitab 
sellekohase ettepaneku.

Or. de

Selgitus

 Tuleb tagada, et finantsdistsipliini ei kasutataks kriisi reservi asendajana, kui erakorralised 
turuarengud toovad kaasa suurenenud oodatavad kulutused artiklis 159 nimetatud ühise 
turukorralduse meetmetele.

Muudatusettepanek 295
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui N eelarveaasta eelarveprojekti 
koostamise ajal tundub, et on oht artiklis 
16 osutatud summat N eelarveaasta kohta 
ületada, teeb komisjon Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule ettepaneku 
rakendada vajalikke meetmeid, et tagada 
kõnealusest summast kinnipidamine.

2. Kui N eelarveaasta eelarveprojekti 
koostamise ajal tundub, et on oht artiklis 
16 osutatud summat N eelarveaasta kohta 
ületada, teeb komisjon – võttes arvesse 
käesoleva määruse artikli 25 lõikes 1 
sätestatud määra – Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule ettepaneku rakendada 
vajalikke meetmeid, et tagada kõnealusest 
summast kinnipidamine.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas muudatusettepanekuga artikli 25 lõikele 1 Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi 
vaheülemmäära kohta tuleb viide sellele lisada ka artikli 26 lõikesse 2, nagu kehtivas 
määruses 1290/2005.

Muudatusettepanek 296
Hans-Peter Mayer
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui mis tahes ajal on komisjoni 
hinnangul oht artiklis 16 osutatud summat 
ületada ja kui komisjon ei saa oma 
pädevuse piires võtta asjakohaseid 
meetmeid olukorra parandamiseks, pakub 
ta välja muud meetmed, mille abil tagada 
osutatud summast kinnipidamine. 
Kõnealused meetmed võetakse vastu 
nõukogu poolt aluslepingu artikli 43 lõike 
3 alusel või Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu poolt aluslepingu artikli 43 lõike 
2 alusel.

3. Kui mis tahes ajal on komisjoni 
hinnangul oht artiklis 16 osutatud summat 
ületada ja kui komisjon ei saa oma 
pädevuse piires võtta asjakohaseid 
meetmeid olukorra parandamiseks, pakub 
ta välja muud meetmed, mille abil tagada 
osutatud summast kinnipidamine. 
Kõnealused meetmed võetakse vastu 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt 
aluslepingu artikli 43 lõike 2 alusel.

Or. de

Muudatusettepanek 297
Wojciech Michał Olejniczak

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 29 välja jäetud
Topeltrahastamise vältimine

Ilma et see piiraks toetuskõlblikkust 
määruse (EL) nr xxx/xxx [maaelu areng] 
artikli 30 lõike 2 alusel, ei kohaldata 
EAFRD alusel rahastatavate kulude 
suhtes muud rahastamist ELi eelarvest.

Or. pl

Selgitus

Muudatusettepanek viib teksti kooskõlla muudatustega käesoleva määruse artiklis 100 ja 
määruse (EL) nr […] II ja 1. osas. Liikmesriigid võivad kasutada otsetoetuste skeemide 
kasutamata vahendeid ja vähendamiste ja väljaarvamiste tõttu kokku hoitud summasid 
täiendava toetusena EAFRD rahastatavate meetmete jaoks.
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Muudatusettepanek 298
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks toetuskõlblikkust 
määruse (EL) nr xxx/xxx [maaelu areng] 
artikli 30 lõike 2 alusel, ei kohaldata 
EAFRD alusel rahastatavate kulude suhtes 
muud rahastamist ELi eelarvest.

Ilma et see piiraks toetuskõlblikkust 
määruse (EL) nr DP/2012 II jaotise 2. 
peatüki ja määruse (EL) nr xxx/xxx 
[maaelu areng] artikli 30 lõike 2 alusel, ei 
kohaldata EAFRD alusel rahastatavate 
kulude suhtes muud rahastamist ELi 
eelarvest.

Or. en

Muudatusettepanek 299
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks toetuskõlblikkust
määruse (EL) nr xxx/xxx [maaelu areng] 
artikli 30 lõike 2 alusel, ei kohaldata 
EAFRD alusel rahastatavate kulude suhtes 
muud rahastamist ELi eelarvest.

Välja arvatud seoses määruse
EAFRD/2012 artiklite 29 ja 30 alusel
antava toetusega, mis ei piira määruse 
DP/2012 III jaotise II peatüki kohaseid 
makseid, ei kohaldata EAFRD alusel 
rahastatavate kulude suhtes muud 
rahastamist ELi eelarvest.

Or. de

Muudatusettepanek 300
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks toetuskõlblikkust 
määruse (EL) nr xxx/xxx [maaelu areng] 
artikli 30 lõike 2 alusel, ei kohaldata 
EAFRD alusel rahastatavate kulude suhtes 
muud rahastamist ELi eelarvest.

Ilma et see piiraks toetuskõlblikkust 
määruse (EL) nr xxx/xxx [maaelu areng] 
artikli 29 ja artikli 30 lõike 2 alusel, ei 
kohaldata EAFRD alusel rahastatavate 
kulude suhtes muud rahastamist ELi 
eelarvest.

Or. en

Selgitus

See täiendus võimaldab põllumajanduse ja keskkonnaskeemide automaatset kvalifitseerumist 
keskkonnasõbralikeks makseteks vastavalt I samba uuele korrale.

Muudatusettepanek 301
Elisabeth Köstinger

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks toetuskõlblikkust 
määruse (EL) nr xxx/xxx [maaelu areng] 
artikli 30 lõike 2 alusel, ei kohaldata 
EAFRD alusel rahastatavate kulude suhtes 
muud rahastamist ELi eelarvest.

Ilma et see piiraks toetuskõlblikkust 
määruse (EL) nr xxx/xxx [maaelu areng] 
artikli 29 lõike 2 ja artikli 30 lõike 2 
alusel, ei kohaldata EAFRD alusel 
rahastatavate kulude suhtes muud 
rahastamist ELi eelarvest.

Or. de

Selgitus

Ka määruse (EL) EAFRD/2012 artikliga 29 hõlmatud meetmed peaksid olema abikõlbulikud 
vastavalt määrusele (EU) DP/2012.

Muudatusettepanek 302
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programmi heakskiitva komisjoni otsuse 
järel teeb komisjon kogu programmitöö 
perioodi puhul esialgse eelmakse.
Kõnealune esialgne eelmakse moodustab
4 % EAFRD toetusest vastavale 
programmile. Eelmakse võib jaotada kuni 
kolmeks osaks vastavalt eelarvevahendite 
olemasolule. Eelmakse esimene osa 
moodustab 2 % EAFRD toetusest vastavale 
programmile.

1. Programmi heakskiitva komisjoni otsuse 
järel teeb komisjon kogu programmitöö 
perioodi puhul esialgse eelmakse.
Kõnealune esialgne eelmakse moodustab
7 % EAFRD toetusest vastavale 
programmile. Eelmakse võib jaotada kuni 
kolmeks osaks vastavalt eelarvevahendite 
olemasolule. Eelmakse esimene osa 
moodustab 2 % EAFRD toetusest vastavale 
programmile.

Or. es

Selgitus

7% on paremini kooskõlas ettemaksete, maksete ja hüvitiste määraga ning avaldab 
liikmesriikide rahavoogudele vähem survet.

Muudatusettepanek 303
Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Programmi heakskiitva komisjoni 
otsuse järel teeb komisjon kogu 
programmitöö perioodi puhul esialgse 
eelmakse. Kõnealune esialgne eelmakse 
moodustab 4 % EAFRD toetusest vastavale 
programmile. Eelmakse võib jaotada kuni 
kolmeks osaks vastavalt eelarvevahendite 
olemasolule. Eelmakse esimene osa 
moodustab 2 % EAFRD toetusest vastavale 
programmile.

(1) Maaelu arengu programmi heakskiitva 
komisjoni otsuse järel teeb komisjon kogu 
programmitöö perioodi puhul liikmesriigile
esialgse eelmakse. Kõnealune esialgne 
eelmakse moodustab 7 % EAFRD toetusest 
vastavale programmile. Eelmakse võib 
jaotada kuni kolmeks osaks vastavalt 
eelarvevahendite olemasolule. Eelmakse 
esimene osa moodustab 2 % EAFRD 
toetusest vastavale programmile.

Or. de

Muudatusettepanek 304
Robert Dušek
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programmi heakskiitva komisjoni otsuse 
järel teeb komisjon kogu programmitöö 
perioodi puhul esialgse eelmakse.
Kõnealune esialgne eelmakse moodustab
4 % EAFRD toetusest vastavale 
programmile. Eelmakse võib jaotada kuni 
kolmeks osaks vastavalt eelarvevahendite 
olemasolule. Eelmakse esimene osa 
moodustab 2 % EAFRD toetusest vastavale 
programmile.

1. Programmi heakskiitva komisjoni otsuse 
järel teeb komisjon kogu programmitöö 
perioodi puhul esialgse eelmakse.
Kõnealune esialgne eelmakse moodustab
7 % EAFRD toetusest vastavale 
programmile. Eelmakse võib jaotada kuni 
kolmeks osaks vastavalt eelarvevahendite 
olemasolule. Eelmakse esimene osa 
moodustab 2 % EAFRD toetusest vastavale 
programmile.

Or. en

Muudatusettepanek 305
Alfreds Rubiks

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programmi heakskiitva komisjoni otsuse 
järel teeb komisjon kogu programmitöö 
perioodi puhul esialgse eelmakse. 
Kõnealune esialgne eelmakse moodustab 
4 % EAFRD toetusest vastavale 
programmile. Eelmakse võib jaotada kuni 
kolmeks osaks vastavalt eelarvevahendite 
olemasolule. Eelmakse esimene osa 
moodustab 2 % EAFRD toetusest vastavale 
programmile.

1. Programmi heakskiitva komisjoni otsuse 
järel teeb komisjon kogu programmitöö 
perioodi puhul esialgse eelmakse. 
Kõnealune esialgne eelmakse moodustab 
7 % EAFRD toetusest vastavale 
programmile. Eelmakse võib jaotada kuni 
kolmeks osaks vastavalt eelarvevahendite 
olemasolule. Eelmakse esimene osa 
moodustab 2 % EAFRD toetusest vastavale 
programmile.

Or. lv

Muudatusettepanek 306
Luís Paulo Alves
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programmi heakskiitva komisjoni otsuse 
järel teeb komisjon kogu programmitöö 
perioodi puhul esialgse eelmakse. 
Kõnealune esialgne eelmakse moodustab 
4 % EAFRD toetusest vastavale 
programmile. Eelmakse võib jaotada kuni 
kolmeks osaks vastavalt eelarvevahendite 
olemasolule. Eelmakse esimene osa 
moodustab 2 % EAFRD toetusest vastavale 
programmile.

1. Programmi heakskiitva komisjoni otsuse 
järel teeb komisjon kogu programmitöö 
perioodi puhul esialgse eelmakse. 
Kõnealune esialgne eelmakse moodustab 
7 % EAFRD toetusest vastavale 
programmile. Eelmakse võib jaotada kuni 
kolmeks osaks vastavalt eelarvevahendite 
olemasolule. Eelmakse esimene osa 
moodustab 2 % EAFRD toetusest vastavale 
programmile.

Or. pt

Muudatusettepanek 307
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programmi heakskiitva komisjoni otsuse 
järel teeb komisjon kogu programmitöö 
perioodi puhul esialgse eelmakse. 
Kõnealune esialgne eelmakse moodustab 
4 % EAFRD toetusest vastavale 
programmile. Eelmakse võib jaotada kuni 
kolmeks osaks vastavalt eelarvevahendite 
olemasolule. Eelmakse esimene osa 
moodustab 2 % EAFRD toetusest 
vastavale programmile.

1. Programmi heakskiitva komisjoni otsuse 
järel teeb komisjon kogu programmitöö 
perioodi puhul esialgse eelmakse. 
Kõnealune esialgne eelmakse moodustab 
7 % EAFRD toetusest vastavale 
programmile.

Or. es

Muudatusettepanek 308
George Lyon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programmi heakskiitva komisjoni otsuse 
järel teeb komisjon kogu programmitöö 
perioodi puhul esialgse eelmakse. 
Kõnealune esialgne eelmakse moodustab 
4 % EAFRD toetusest vastavale 
programmile. Eelmakse võib jaotada kuni 
kolmeks osaks vastavalt eelarvevahendite 
olemasolule. Eelmakse esimene osa 
moodustab 2 % EAFRD toetusest vastavale 
programmile.

1. Programmi heakskiitva komisjoni otsuse 
järel teeb komisjon kogu programmitöö 
perioodi puhul esialgse eelmakse, välja 
arvatud juhul, kui liikmesriik teatab 
komisjonile kaks kuud pärast vastava 
otsuse tegemist, et ei soovi eelmakset 
saada. Kõnealune esialgne eelmakse 
moodustab 4 % EAFRD toetusest vastavale 
programmile. Eelmakse võib jaotada kuni 
kolmeks osaks vastavalt eelarvevahendite 
olemasolule. Eelmakse esimene osa 
moodustab 2 % EAFRD toetusest vastavale 
programmile.

Or. en

Selgitus

Kuigi paljud liikmesriigid toetuvad programmide alustamisel eelmakse summale, ei ole see 
kõikide puhul nii. Eelarvele oleks kergenduseks, kui liikmesriik, kes ei soovi eelmakset, saaks 
sellest keelduda, vabastades sellega summasid teiste liikmesriikide jaoks (sel juhul saaks 
komisjoni kehtestatud protsenti – mis on praegu 4 – suurendada).

Muudatusettepanek 309
Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programmi heakskiitva komisjoni otsuse 
järel teeb komisjon kogu programmitöö 
perioodi puhul esialgse eelmakse.
Kõnealune esialgne eelmakse moodustab 
4 % EAFRD toetusest vastavale 
programmile. Eelmakse võib jaotada kuni 
kolmeks osaks vastavalt eelarvevahendite 
olemasolule. Eelmakse esimene osa 
moodustab 2 % EAFRD toetusest vastavale 
programmile.

1. Programmi heakskiitva komisjoni otsuse 
järel teeb komisjon kogu programmitöö 
perioodi puhul esialgse eelmakse, välja 
arvatud juhul, kui asjaomane liikmesriik 
teatab komisjonile kaks kuud pärast 
vastava otsuse tegemist, et ei soovi 
eelmakset saada. Kõnealune esialgne 
eelmakse moodustab 4 % EAFRD toetusest 
vastavale programmile. Eelmakse võib 
jaotada kuni kolmeks osaks vastavalt 
eelarvevahendite olemasolule. Eelmakse 
esimene osa moodustab 2 % EAFRD 
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toetusest vastavale programmile.

Or. en

Selgitus

Vähendamaks survet liikmesriikide eelarvetele, peaks neil, kes programmide alustamiseks 
eelmakset ei vaja, olema võimalik sellest keelduda, mis võimaldaks maaelu arengu vahendite 
tõhusamat haldamist.

Muudatusettepanek 310
Robert Dušek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programmi heakskiitva komisjoni otsuse 
järel teeb komisjon kogu programmitöö 
perioodi puhul esialgse eelmakse.
Kõnealune esialgne eelmakse moodustab 
4 % EAFRD toetusest vastavale 
programmile. Eelmakse võib jaotada kuni 
kolmeks osaks vastavalt eelarvevahendite 
olemasolule. Eelmakse esimene osa 
moodustab 2 % EAFRD toetusest 
vastavale programmile.

1. Programmi heakskiitva komisjoni otsuse 
järel teeb komisjon kogu programmitöö 
perioodi puhul esialgse eelmakse.
Kõnealune esialgne eelmakse moodustab 
4 % EAFRD toetusest vastavale 
programmile. Eelmakse võib jaotada kuni 
kolmeks osaks vastavalt eelarvevahendite 
olemasolule.

Or. en

Muudatusettepanek 311
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programmi heakskiitva komisjoni otsuse 
järel teeb komisjon kogu programmitöö 
perioodi puhul esialgse eelmakse.
Kõnealune esialgne eelmakse moodustab
4 % EAFRD toetusest vastavale 

1. Programmi heakskiitva komisjoni otsuse 
järel teeb komisjon kogu programmitöö 
perioodi puhul esialgse eelmakse.
Kõnealune esialgne eelmakse moodustab
7 % EAFRD toetusest vastavale 
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programmile. Eelmakse võib jaotada kuni 
kolmeks osaks vastavalt eelarvevahendite 
olemasolule. Eelmakse esimene osa 
moodustab 2 % EAFRD toetusest 
vastavale programmile.

programmile. Eelmakse võib jaotada kuni 
kolmeks osaks vastavalt eelarvevahendite 
olemasolule.

Or. en

Muudatusettepanek 312
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid võivad otsustada 
käesolevas artiklis sätestatud eelmakseid 
mitte kasutada.

Or. en

Muudatusettepanek 313
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Vahemakseid tehakse iga maaelu arengu 
programmi puhul. Need arvutatakse, 
kohaldades iga meetme kaasrahastamise 
määra selle meetme raames kantud riiklike 
kulutuste suhtes.

1. Vahemakseid tehakse iga maaelu arengu 
programmi puhul. Need arvutatakse, 
kohaldades iga meetme kaasrahastamise 
määra selle meetme raames kantud riiklike 
kulutuste suhtes või avaliku ja erasektori 
abikõlblike kogukulude suhtes.

Or. fr

Muudatusettepanek 314
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) akrediteeritud makseasutuse 
allkirjastatud kuludeklaratsioon edastatakse 
komisjonile vastavalt artikli 102 lõike 1 
punktile c;

(a) akrediteeritud makseasutuse 
allkirjastatud igakuine kuludeklaratsioon 
edastatakse komisjonile vastavalt artikli 
102 lõike 1 punktile c;

Or. es

Selgitus

Tehakse ettepanek, et EAFRD kuludeklaratsioon ja hüvitus toimuks sama süsteemi kohaselt 
nagu EADG puhul (EAGGF Guarantee Section) aastatel 2000-2006 (EAGF – artiklid 17 ja 
18 ning EAFRD – artikkel 35). See muudaks süsteemi lihtsamaks.

Muudatusettepanek 315
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon vabastab automaatselt 
kohustusest kõik maaelu arengu 
programmi tarbeks mõeldud eelarveliste 
kulukohustuste osad, mida ei ole kasutatud 
eel- või vahemaksete tegemiseks või mille 
kohta ei ole komisjonile seoses kantud 
kuludega eelarveliste kulukohustuste 
aastale järgneva teise aasta 31. detsembriks 
esitatud ühtegi artikli 35 lõikes 3 sätestatud 
nõuetele vastavat kuludeklaratsiooni.

1. Komisjon vabastab automaatselt 
kohustusest kõik liikmesriigi eelarveliste 
kulukohustuste osad, mida ei ole kasutatud 
eel- või vahemaksete tegemiseks või mille 
kohta ei ole komisjonile seoses kantud 
kuludega eelarveliste kulukohustuste 
aastale järgneva teise aasta 31. detsembriks 
esitatud ühtegi artikli 35 lõikes 3 sätestatud 
nõuetele vastavat kuludeklaratsiooni.

Or. es

Selgitus

Automaatne vabastus tuleks teha mitte programmi, vaid liikmesriigi tasandil (artikli 37 lõige 
1), nagu ettepanekus öeldud; see lihtsustaks juhtimist.
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Muudatusettepanek 316
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid, kes tänu föderaalsele 
valitsemiskorrale esitavad mitmeid 
maaelu arengu programme, võivad 
kompenseerida kasutamata jäänud 
summad ühe või mitme maaelu arengu 
programmi eelarveaastale teise järgneva 
aasta 31. detsembrini summadega, mis on 
kulutatud üle teiste maaelu arengu 
programmide limiidi. Kui pärast 
hüvitamist peaks jääma vabastatavaid 
summasid, sõltuvad need 
proportsionaalselt kulutustega 
viivitavatest maaelu arengu 
programmidest.

Or. de

Muudatusettepanek 317
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid, kes esitavad mitmeid 
maaelu arengu programme, võivad 
kompenseerida kasutamata jäänud 
summad ühe või mitme maaelu arengu 
programmi eelarveaastale teise järgneva 
aasta 31. detsembrini summadega, mis on 
kulutatud teiste maaelu arengu 
programmide raames pärast seda 
kuupäeva. Kui pärast hüvitamist peaks 
jääma vabastatavaid summasid, sõltuvad 
need proportsionaalselt kulutustega 
viivitavatest maaelu arengu 
programmidest. 
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Or. pt

Muudatusettepanek 318
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid, kes esitavad mitmeid 
maaelu arengu programme, võivad 
kompenseerida kasutamata jäänud 
summad ühe või mitme maaelu arengu 
programmi eelarveaastale teise järgneva 
aasta 31. detsembrini summadega, mis on 
kulutatud teiste maaelu arengu 
programmide raames pärast seda 
kuupäeva. Kui pärast hüvitamist peaks 
jääma vabastatavaid summasid, sõltuvad 
need proportsionaalselt kulutustega 
viivitavatest maaelu arengu 
programmidest. 

Or. pt

Muudatusettepanek 319
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 4 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) see osa eelarvelistest 
kulukohustustest, mis puudutab abi 
vastavalt määruse (EL) nr XXXXXX 
(maaelu arengu toetuse kohta) artikli 37 
lõike 1 punktidele b ja c.

Or. fr
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Muudatusettepanek 320
Salvatore Caronna

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 37 a
Komisjon vabastab automaatselt 
kohustusest kõik maaelu arengu 
programmi tarbeks mõeldud eelarveliste 
kulukohustuste osad, mida ei ole 
kasutatud eel- või vahemaksete 
tegemiseks või mille kohta ei ole 
komisjonile seoses kantud kuludega 
eelarveliste kulukohustuste aastale 
järgneva teise aasta 31. detsembriks 
esitatud ühtegi artikli 35 lõikes 3 
sätestatud nõuetele vastavat 
kuludeklaratsiooni.
Vabastamist ei kohaldata siiski 2014. 
aasta eelarve kulukohustustele.
Seoses kohustustest vabastamisega 
lisatakse üks kuuendik 2014. aasta 
kulukohustustest ajavahemikus 2015–
2020 iga aasta eelarvelistele 
kulukohustustele.

Or. it

Muudatusettepanek 321
Peter Jahr, Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Jagu 4 – II peatükk – osa 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. de
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Muudatusettepanek 322
Giovanni La Via

Ettepanek võtta vastu määrus
Jagu 4 – II peatükk – osa 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 323
Giovanni La Via

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 38 välja jäetud
Eelarvelised kulukohustused
Komisjoni otsus, millega võetakse vastu 
nende projektide loetelu, millele antakse 
uuendusliku ja kohaliku koostöö auhind, 
ning millele on osutatud määruse (EL) nr 
xxx/xxx [maaelu areng] artikli 58 lõikes 
4, kujutab endast rahastamisotsust 
määruse (EL) nr xxx/xxx [finantsmäärus] 
artikli [75 lõike 2] tähenduses. Esimeses 
lõigus osutatud otsuse vastuvõtmise järel 
võtab komisjon liikmesriigi suhtes 
määruse (EL) nr xxx/xxx [maaelu areng] 
artikli 51 lõikes 2 osutatud piirmäära 
ulatuses eelarvelised kulukohustused 
seoses kõnealuses liikmesriigis 
projektidele antud auhindade 
kogusummaga.

Or. en

Muudatusettepanek 324
Giovanni La Via
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 39 välja jäetud
Liikmesriikidele tehtavad maksed
1. Komisjon teeb artiklis 35 osutatud 
vahemaksete raames asjaomase 
liikmesriigi olemasolevate eelarveliste 
kulukohustuste piires makseid, et 
hüvitada akrediteeritud makseasutuste 
poolt käesolevas jaos osutatud auhindade 
väljaandmisel kantud kulud.
2. Iga makse tingimuseks on 
akrediteeritud makseasutuse 
allkirjastatud kuludeklaratsiooni 
edastamine komisjonile vastavalt artikli 
102 lõike 1 punktile c.
3. Akrediteeritud makseasutused 
koostavad ja edastavad kas otse või 
koordineeriva asutuse vahendusel (kui 
selline asutus on määratud) komisjonile 
uuendusliku ja kohaliku koostöö 
auhinnaga seotud kulude deklaratsioonid 
ajavahemike jooksul, mille komisjon 
määrab rakendusaktidega kindlaks 
vastavalt artikli 112 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusele.
Kuludeklaratsioonid hõlmavad 
makseasutuste kantud kulusid iga 
asjaomase ajavahemiku jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 325
Giovanni La Via

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 40 välja jäetud
Automaatne kohustustest vabastamine 
uuendusliku ja kohaliku koostöö auhinna 
puhul
Komisjon vabastab automaatselt 
kohustusest artikli 38 teises lõigus 
osutatud summad, mida ei ole kasutatud 
liikmesriikide hüvitamiseks vastavalt 
artiklile 39 või mille kohta ei ole 
komisjonile seoses kantud kuludega 
eelarveliste kulukohustuste aastale 
järgneva teise aasta 31. detsembriks 
esitatud ühtegi kõnealuses artiklis 
sätestatud tingimustele vastavat 
kuludeklaratsiooni.
Artikli 37 lõikeid 3, 4 ja 5 kohaldatakse 
mutatis mutandis.

Or. en

Muudatusettepanek 326
Jim Higgins

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Finantsmõju vastavusse viimiseks 
täheldatud makse hilinemisega võib 
komisjon võtta vastu delegeeritud 
õigusakte vastavalt artiklile 111 seoses 
eeskirjadega, milles käsitletakse maksete 
vähendamist seoses maksetähtajast 
mittekinnipidamisega.

Finantsmõju vastavusse viimiseks 
täheldatud makse hilinemisega võib 
komisjon võtta vastu delegeeritud 
õigusakte vastavalt artiklile 111 seoses 
eeskirjadega, milles käsitletakse maksete 
vähendamist seoses maksetähtajast 
mittekinnipidamisega. Seda lõiget ei 
kohaldata juhtudel, kui maksetähtajast 
mittekinnipidamise põhjused ei sõltu 
liikmesriigist.

Or. en
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Muudatusettepanek 327
Albert Deß, Elisabeth Jeggle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui liikmesriigid ei pea kinni viimasest 
võimalikust maksekuupäevast, peavad 
nad maksma toetusesaajatele riigieelarve 
toetusel viivist.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 328
Sandra Kalniete

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui liikmesriigid ei pea kinni viimasest 
võimalikust maksekuupäevast, peavad 
nad maksma toetusesaajatele riigieelarve 
toetusel viivist.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 329
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui liikmesriigid ei pea kinni viimasest 
võimalikust maksekuupäevast, peavad 
nad maksma toetusesaajatele riigieelarve 
toetusel viivist.

välja jäetud

Or. fr
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Muudatusettepanek 330
Liam Aylward, Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui liikmesriigid ei pea kinni viimasest 
võimalikust maksekuupäevast, peavad 
nad maksma toetusesaajatele riigieelarve 
toetusel viivist.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Makseasutused ei peaks maksma hilinenud maksete pealt viivist. Makseasutustele juba 
kohaldatakse maksete hilinemise korral finantskorrektsioone ning viivis oleks topeltkaristus. 
Maksete hilinemisel võib olla mitmeid põhjuseid, mis tulenevad makseasutusest sõltumatutest 
asjaoludest.

Muudatusettepanek 331
Peter Jahr, Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui liikmesriigid ei pea kinni viimasest 
võimalikust maksekuupäevast, peavad 
nad maksma toetusesaajatele riigieelarve 
toetusel viivist.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 332
Katarína Neveďalová

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui liikmesriigid ei pea kinni viimasest 
võimalikust maksekuupäevast, peavad 
nad maksma toetusesaajatele riigieelarve 
toetusel viivist.

välja jäetud

Or. sk

Muudatusettepanek 333
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui liikmesriigid ei pea kinni viimasest 
võimalikust maksekuupäevast, peavad 
nad maksma toetusesaajatele riigieelarve 
toetusel viivist.

välja jäetud

Or. ro

Selgitus

See klausel rikuks liikmesriigi volitusi hallata oma riigieelarvet. 

Muudatusettepanek 334
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui liikmesriigid ei pea kinni viimasest 
võimalikust maksekuupäevast, peavad nad 
maksma toetusesaajatele riigieelarve 
toetusel viivist.

2. Kui liikmesriigid ei pea kinni viimasest 
võimalikust maksekuupäevast, peavad nad 
maksma toetusesaajatele viivist.

Or. es
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Selgitus

Komisjon on seisukohal, et abisaajad peavad saama neile ettenähtud summad ELi 
õigusaktides sätestatud tähtajaks. Me mõistame komisjoni seisukohta, kuid kehtivaid 
siseriiklikke õigusakte tuleb järgida, ning seepärast nõuame, et seda asjaolu võetaks ELi 
õigusakti sõnastamisel asjakohaselt arvesse. 

Muudatusettepanek 335
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui liikmesriigid ei pea kinni viimasest 
võimalikust maksekuupäevast, peavad nad 
maksma toetusesaajatele riigieelarve 
toetusel viivist.

2. Kui liikmesriigid ei pea kinni viimasest 
võimalikust maksekuupäevast, peavad nad 
maksma toetusesaajatele viivist.

Or. es

Selgitus

Tuleb järgida kehtivaid siseriiklikke õigusakte.

Muudatusettepanek 336
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui liikmesriigid ei pea kinni viimasest 
võimalikust maksekuupäevast, peavad nad 
maksma toetusesaajatele riigieelarve 
toetusel viivist.

2. Kui liikmesriigid ei pea kinni viimasest 
võimalikust maksekuupäevast, peavad nad 
maksma toetusesaajatele riigieelarve 
toetusel viivist. Seda lõiget ei kohaldata 
juhtudel, kui maksetähtajast 
mittekinnipidamine ei ole liikmesriigi süü.

Or. en
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Muudatusettepanek 337
Juozas Imbrasas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Komisjon sätestab rakendusaktidega 
need force majeure’i juhud ja 
erandjuhud, kui abisaajatele ei tule 
maksta viivist, ehkki abi on makstud 
hiljem kui ELi õigusaktis ette nähtud 
maksetähtaeg.

Or. lt

Muudatusettepanek 338
Michel Dantin, Jim Higgins

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kõnealuse riikliku kontrollisüsteemi üks 
keskne või mitu keskset osa puudub 
täielikult või ei toimi tõhusalt, sest on 
tuvastatud tõsiseid ja püsivaid puuduseid 
või eeskirjadevastaselt tehtud makseid ei 
nõuta sisse vajaliku hoolsusega;

(a) kõnealuse riikliku kontrollisüsteemi üks 
keskne või mitu keskset osa puudub 
täielikult või ei toimi tõhusalt, sest on 
tuvastatud tõsiseid ja püsivaid puuduseid;

Or. fr

Muudatusettepanek 339
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 44 välja jäetud
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Maksete peatamine teabe hilise esitamise 
korral
Kui põllumajandusalaste sektoripõhiste 
õigusaktidega on nõutud, et liikmesriigid 
peavad kindlaksmääratud aja jooksul 
esitama teabe teostatud kontrollide arvu ja 
tulemuste kohta ning liikmesriigid 
ületavad selle aja, võib komisjon peatada 
artiklis 18 osutatud igakuised maksed või 
artiklis 35 osutatud vahemaksed, mille 
puhul ei ole vastavat statistilist teavet 
saadetud õigel ajal.

Or. bg

Muudatusettepanek 340
Sandra Kalniete

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 44 välja jäetud
Maksete peatamine teabe hilise esitamise 
korral
Kui põllumajandusalaste sektoripõhiste 
õigusaktidega on nõutud, et liikmesriigid 
peavad kindlaksmääratud aja jooksul 
esitama teabe teostatud kontrollide arvu ja 
tulemuste kohta ning liikmesriigid 
ületavad selle aja, võib komisjon peatada 
artiklis 18 osutatud igakuised maksed või 
artiklis 35 osutatud vahemaksed, mille 
puhul ei ole vastavat statistilist teavet 
saadetud õigel ajal.

Or. en

Muudatusettepanek 341
Alfreds Rubiks
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 44 välja jäetud
Maksete peatamine teabe hilise esitamise 
korral
Kui põllumajandusalaste sektoripõhiste 
õigusaktidega on nõutud, et liikmesriigid 
peavad kindlaksmääratud aja jooksul 
esitama teabe teostatud kontrollide arvu ja 
tulemuste kohta ning liikmesriigid 
ületavad selle aja, võib komisjon peatada 
artiklis 18 osutatud igakuised maksed või 
artiklis 35 osutatud vahemaksed, mille 
puhul ei ole vastavat statistilist teavet 
saadetud õigel ajal.

Or. lv

Muudatusettepanek 342
Peter Jahr, Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 44 välja jäetud
Maksete peatamine teabe hilise esitamise 
korral
Kui põllumajandusalaste sektoripõhiste 
õigusaktidega on nõutud, et liikmesriigid 
peavad kindlaksmääratud aja jooksul 
esitama teabe teostatud kontrollide arvu ja 
tulemuste kohta ning liikmesriigid 
ületavad selle aja, võib komisjon peatada 
artiklis 18 osutatud igakuised maksed või 
artiklis 35 osutatud vahemaksed, mille 
puhul ei ole vastavat statistilist teavet 
saadetud õigel ajal.

Or. de
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Muudatusettepanek 343
Katarína Neveďalová

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 44 välja jäetud
Maksete peatamine teabe hilise esitamise 
korral
Kui põllumajandusalaste sektoripõhiste 
õigusaktidega on nõutud, et liikmesriigid 
peavad kindlaksmääratud aja jooksul 
esitama teabe teostatud kontrollide arvu ja 
tulemuste kohta ning liikmesriigid 
ületavad selle aja, võib komisjon peatada 
artiklis 18 osutatud igakuised maksed või
artiklis 35 osutatud vahemaksed, mille 
puhul ei ole vastavat statistilist teavet 
saadetud õigel ajal.

Or. sk

Muudatusettepanek 344
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 44 välja jäetud
Maksete peatamine teabe hilise esitamise 
korral
Kui põllumajandusalaste sektoripõhiste 
õigusaktidega on nõutud, et liikmesriigid 
peavad kindlaksmääratud aja jooksul 
esitama teabe teostatud kontrollide arvu ja 
tulemuste kohta ning liikmesriigid 
ületavad selle aja, võib komisjon peatada 
artiklis 18 osutatud igakuised maksed või 
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artiklis 35 osutatud vahemaksed, mille 
puhul ei ole vastavat statistilist teavet 
saadetud õigel ajal.

Or. pt

Muudatusettepanek 345
Albert Deß, Elisabeth Jeggle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 44 välja jäetud
Maksete peatamine teabe hilise esitamise 
korral
Kui põllumajandusalaste sektoripõhiste 
õigusaktidega on nõutud, et liikmesriigid 
peavad kindlaksmääratud aja jooksul 
esitama teabe teostatud kontrollide arvu ja 
tulemuste kohta ning liikmesriigid 
ületavad selle aja, võib komisjon peatada 
artiklis 18 osutatud igakuised maksed või 
artiklis 35 osutatud vahemaksed, mille 
puhul ei ole vastavat statistilist teavet 
saadetud õigel ajal.

Or. de

Muudatusettepanek 346
Julie Girling, James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 44 välja jäetud 
Maksete peatamine teabe hilise esitamise 
korral 
Kui põllumajandusalaste sektoripõhiste 
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õigusaktidega on nõutud, et liikmesriigid 
peavad kindlaksmääratud aja jooksul 
esitama teabe teostatud kontrollide arvu ja 
tulemuste kohta ning liikmesriigid 
ületavad selle aja, võib komisjon peatada 
artiklis 18 osutatud igakuised maksed või 
artiklis 35 osutatud vahemaksed, mille 
puhul ei ole vastavat statistilist teavet 
saadetud õigel ajal.

Or. en

Selgitus

Maksete peatamine statistilise teabe hilisema esitamise korral on ebaproportsionaalne ja 
tarbetu ja tuleks seetõttu välja jätta.

Muudatusettepanek 347
Liam Aylward, Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 44 välja jäetud
Maksete peatamine teabe hilise esitamise 
korral 
Kui põllumajandusalaste sektoripõhiste 
õigusaktidega on nõutud, et liikmesriigid 
peavad kindlaksmääratud aja jooksul 
esitama teabe teostatud kontrollide arvu ja 
tulemuste kohta ning liikmesriigid 
ületavad selle aja, võib komisjon peatada 
artiklis 18 osutatud igakuised maksed või 
artiklis 35 osutatud vahemaksed, mille 
puhul ei ole vastavat statistilist teavet 
saadetud õigel ajal.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanek lubab maksed makseasutustele peatada, kui makseasutus ei ole esitanud 
komisjonile tähtajaks kontrollide kohta statistilist teavet. See on ülemäära karm karistus.
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Muudatusettepanek 348
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 44 välja jäetud
Maksete peatamine teabe hilise esitamise 
korral
Kui põllumajandusalaste sektoripõhiste 
õigusaktidega on nõutud, et liikmesriigid 
peavad kindlaksmääratud aja jooksul 
esitama teabe teostatud kontrollide arvu ja 
tulemuste kohta ning liikmesriigid 
ületavad selle aja, võib komisjon peatada 
artiklis 18 osutatud igakuised maksed või 
artiklis 35 osutatud vahemaksed, mille 
puhul ei ole vastavat statistilist teavet 
saadetud õigel ajal.

Or. pt

Muudatusettepanek 349
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui põllumajandusalaste sektoripõhiste 
õigusaktidega on nõutud, et liikmesriigid 
peavad kindlaksmääratud aja jooksul 
esitama teabe teostatud kontrollide arvu ja 
tulemuste kohta ning liikmesriigid ületavad 
selle aja, võib komisjon peatada artiklis 18 
osutatud igakuised maksed või artiklis 35 
osutatud vahemaksed, mille puhul ei ole 
vastavat statistilist teavet saadetud õigel 
ajal.

Kui põllumajandusalaste sektoripõhiste 
õigusaktidega on nõutud, et liikmesriigid 
peavad kindlaksmääratud aja jooksul 
esitama teabe artikli 61 alusel teostatud 
kontrollide arvu ja tulemuste kohta ning
liikmesriigid ületavad selle aja, võib 
komisjon kooskõlas proportsionaalsuse 
põhimõttega ja artikli 48 lõike 5 alusel 
vastu võetud üksikasjalike eeskirjadega, 
võttes arvesse hilinemise ulatust, peatada 
artiklis 18 osutatud igakuised maksed või 
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artiklis 35 osutatud vahemaksed, mille 
puhul ei ole vastavat statistilist teavet 
saadetud õigel ajal, välja arvatud 
vääramatu jõu või erandlike asjaolude 
puhul.

Or. es

Selgitus

Asjaolusid, mille korral teabe kogumine ja edastamine on raske, tuleb nõuetekohaselt arvesse 
võtta. Ka hilinemise ja sellega seotud maksete puhul tuleb järgida proportsionaalsuse 
põhimõtet.

Muudatusettepanek 350
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui põllumajandusalaste sektoripõhiste 
õigusaktidega on nõutud, et liikmesriigid 
peavad kindlaksmääratud aja jooksul 
esitama teabe teostatud kontrollide arvu ja 
tulemuste kohta ning liikmesriigid ületavad 
selle aja, võib komisjon peatada artiklis 18 
osutatud igakuised maksed või artiklis 35 
osutatud vahemaksed, mille puhul ei ole 
vastavat statistilist teavet saadetud õigel 
ajal.

Kui põllumajandusalaste sektoripõhiste 
õigusaktidega on nõutud, et liikmesriigid 
peavad kindlaksmääratud aja jooksul 
esitama teabe artikli 61 alusel teostatud 
kontrollide arvu ja tulemuste kohta ning
liikmesriigid ületavad selle aja, võib 
komisjon kooskõlas proportsionaalsuse 
põhimõttega, võttes arvesse hilinemise 
ulatust ja kooskõlas üksikasjalike 
eeskirjadega, mis ta on võtnud vastu 
artikli 48 lõike 5 alusel, peatada artiklis 18 
osutatud igakuised maksed või artiklis 35 
osutatud vahemaksed, mille puhul ei ole 
vastavat statistilist teavet saadetud õigel 
ajal. Eelkõige teeb komisjon vahet 
olukordade vahel, mil teabe hilinenud 
esitamine seab ohtu iga-aastase eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise 
mehhanismi ja mil sellist ohtu ei ole.

Or. en
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Selgitus

Maksed tuleks peatada ainult siis, kui ohtu on seatud iga-aastane eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise mehhanism. Siin on vaja eriti täpselt järgida proportsionaalsuse 
põhimõtet.

Muudatusettepanek 351
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola, Hannu 
Takkula

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui põllumajandusalaste sektoripõhiste 
õigusaktidega on nõutud, et liikmesriigid 
peavad kindlaksmääratud aja jooksul 
esitama teabe teostatud kontrollide arvu ja 
tulemuste kohta ning liikmesriigid ületavad 
selle aja, võib komisjon peatada artiklis 18 
osutatud igakuised maksed või artiklis 35 
osutatud vahemaksed, mille puhul ei ole 
vastavat statistilist teavet saadetud õigel 
ajal.

Kui põllumajandusalaste sektoripõhiste 
õigusaktidega on nõutud, et liikmesriigid 
peavad kindlaksmääratud aja jooksul 
esitama teabe teostatud kontrollide arvu ja 
tulemuste kohta ning liikmesriigid ületavad 
selle aja, võib komisjon peatada artiklis 18 
osutatud igakuised maksed või artiklis 35 
osutatud vahemaksed, mille puhul ei ole 
vastavat statistilist teavet saadetud õigel 
ajal, tingimusel et sel ajal, kui 
andmebaasid liikmesriikides luuakse, on 
olemas ja kättesaadavad kõik sellise teabe 
jaoks vajalikud määrused ja juhised.

Or. en

Muudatusettepanek 352
Monika Hohlmeier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui põllumajandusalaste sektoripõhiste 
õigusaktidega on nõutud, et liikmesriigid 
peavad kindlaksmääratud aja jooksul 
esitama teabe teostatud kontrollide arvu ja 
tulemuste kohta ning liikmesriigid ületavad 

Kui põllumajandusalaste sektoripõhiste 
õigusaktidega on nõutud, et liikmesriigid 
peavad kindlaksmääratud aja jooksul 
esitama teabe teostatud kontrollide arvu ja 
tulemuste kohta ning liikmesriigid ületavad 
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selle aja, võib komisjon peatada artiklis 18 
osutatud igakuised maksed või artiklis 35 
osutatud vahemaksed, mille puhul ei ole 
vastavat statistilist teavet saadetud õigel 
ajal.

selle aja, võib komisjon peatada artiklis 18 
osutatud igakuised maksed või artiklis 35 
osutatud vahemaksed, mille puhul ei ole 
vastavat statistilist teavet saadetud õigel 
ajal, tingimusel et komisjon on 
liikmesriikidele aegsasti enne 
vaatlusperioodi algust teinud 
kättesaadavaks kogu teabe, kõik vormid ja 
selgitused, mida nad asjakohase 
statistilise teabe koostamise jaoks vajavad.

Or. de

Selgitus

Komisjon peab liikmesriikidele aegsasti enne vaatlusperioodi algust tegema kättesaadavaks 
kõik vajalikud vormid ja selgitused.

Muudatusettepanek 353
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui põllumajandusalaste sektoripõhiste 
õigusaktidega on nõutud, et liikmesriigid 
peavad kindlaksmääratud aja jooksul 
esitama teabe teostatud kontrollide arvu ja 
tulemuste kohta ning liikmesriigid ületavad 
selle aja, võib komisjon peatada artiklis 18 
osutatud igakuised maksed või artiklis 35 
osutatud vahemaksed, mille puhul ei ole 
vastavat statistilist teavet saadetud õigel 
ajal.

Kui põllumajandusalaste sektoripõhiste 
õigusaktidega on nõutud, et liikmesriigid 
peavad kindlaksmääratud aja jooksul 
esitama teabe teostatud kontrollide arvu ja 
tulemuste kohta ning liikmesriigid ületavad 
selle aja, võib komisjon peatada artiklis 18 
osutatud igakuised maksed või artiklis 35 
osutatud vahemaksed, mille puhul ei ole 
vastavat statistilist teavet saadetud õigel 
ajal, välja arvatud vääramatu jõu või 
erakordsete asjaolude puhul kooskõlas 
proportsionaalsuse põhimõttega.

Or. es

Muudatusettepanek 354
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui põllumajandusalaste sektoripõhiste 
õigusaktidega on nõutud, et liikmesriigid 
peavad kindlaksmääratud aja jooksul 
esitama teabe teostatud kontrollide arvu ja 
tulemuste kohta ning liikmesriigid ületavad 
selle aja, võib komisjon peatada artiklis 18 
osutatud igakuised maksed või artiklis 35 
osutatud vahemaksed, mille puhul ei ole 
vastavat statistilist teavet saadetud õigel 
ajal.

Kui põllumajandusalaste sektoripõhiste 
õigusaktidega on nõutud, et liikmesriigid 
peavad kindlaksmääratud aja jooksul 
esitama teabe teostatud kontrollide arvu ja 
tulemuste kohta ning liikmesriigid ületavad 
selle aja, võib komisjon peatada artiklis 18 
osutatud igakuised maksed või artiklis 35 
osutatud vahemaksed, mille puhul ei ole 
vastavat statistilist teavet saadetud õigel 
ajal, kuid mitte enne, kui liikmesriiki on 
kirjalikult teavitatud, et selline karistus 
võidakse määrata.

Or. ro

Muudatusettepanek 355
Liam Aylward, Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Proportsionaalsuse põhimõtte järgimise 
tagamiseks artikli 44 kohaldamisel 
antakse komisjonile õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 
111 seoses eeskirjadega, milles 
käsitletakse järgnevat:

välja jäetud

a) artikli 44 alla kuuluvate meetmete 
loetelu;
b) kõnealuses artiklis osutatud maksete 
peatamise määr ja ajavahemik;
c) tingimused peatamise lõpetamiseks.

Or. en
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Selgitus

See muudatus on pärast artikli 42 lõike 2 ja artikli 44 väljajätmist vajalik.

Muudatusettepanek 356
Alfreds Rubiks

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjon võib rakendusaktidega 
sätestada artikliga 46 ettenähtud 
kohustuse täiendavad üksikasjad ja ka 
makseasutuste raamatupidamisarvestusse 
kirjendatavate üksikasjade suhtes 
kohaldatavad eritingimused. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 112 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

välja jäetud

Or. lv

Muudatusettepanek 357
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 7 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) eeskirjad riikliku ladustamisega seotud 
sekkumismeetmete rahastamise ja 
raamatupidamisarvestuse kohta ning 
muude EAGFi ja EAFRD poolt 
rahastatavate kulutuste kohta;

välja jäetud

Or. de

Selgitus

See ei ole üksnes tehnilise iseloomuga otsus.
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Muudatusettepanek 358
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 7 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) automaatse kohustustest vabastamise 
korra rakendamise tingimused;

välja jäetud

Or. de

Selgitus

See ei ole üksnes tehnilise iseloomuga otsus.

Muudatusettepanek 359
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 7 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) eeskirjad, milles käsitletakse artikli 42 
lõikes 2 osutatud viivise maksmist 
toetusesaajatele liikmesriikide poolt.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 360
Liam Aylward, Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 7 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) eeskirjad, milles käsitletakse artikli 42 
lõikes 2 osutatud viivise maksmist 
toetusesaajatele liikmesriikide poolt.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

See muudatus on pärast artikli 42 lõike 2 ja artikli 44 väljajätmist vajalik.

Muudatusettepanek 361
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Komisjonil on volitused võtta 
kooskõlas artikliga 111 vastu delegeeritud 
õigusakte, et määratleda:
a) eeskirjad riikliku ladustamisega seotud 
sekkumismeetmete rahastamise ja 
raamatupidamisarvestuse kohta ning 
muude EAGFi ja EAFRD poolt 
rahastatavate kulutuste kohta;
b) automaatse kohustustest vabastamise 
korra rakendamise tingimused.

Or. de

Selgitus

Otsused ei ole üksnes tehnilise iseloomuga ja tuleb seetõttu teha delegeeritud õigusaktide 
abil.

Muudatusettepanek 362
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon teavitab kohapealsest kontrollist 
aegsasti asjaomast liikmesriiki või 
liikmesriiki, kelle territooriumil kontroll 
läbi viiakse. Asjaomase liikmesriigi 
esindajad võivad sellises kontrollis osaleda.

Komisjon teavitab kohapealsest kontrollist 
aegsasti asjaomast liikmesriiki või 
liikmesriiki, kelle territooriumil kontroll 
läbi viiakse, ja kooskõlastab kontrolle 
eesmärgiga vähendada mõju 
makseasutustele. Asjaomase liikmesriigi 
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esindajad võivad sellises kontrollis osaleda.

Or. en

Muudatusettepanek 363
Jim Higgins, Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 2 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon vähendab kohapealsete 
kontrollide sagedust liikmesriikides, kui 
sertifitseerimisasutuse poolt 
raamatupidamisarvestuse aluseks olevate 
tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse 
kohta antud arvamuse kohaselt on 
veamäär vastuvõetaval tasemel.

Or. en

Selgitus

Komisjoni kohapealsete kontrollide arvu liikmesriikides tuleks vähendada, kui seaduslikkuse 
ja korrektsuse kohta tehtud auditis märgitakse, et veamäär on vastuvõetaval tasemel. See 
peaks loodetavasti vähendama selliste kontrollidega seotud kulusid.

Muudatusettepanek 364
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 2 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon vähendab kohapealsete 
kontrollide sagedust liikmesriikides, kui 
sertifitseerimisasutuse poolt 
raamatupidamisarvestuse aluseks olevate 
tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse 
kohta antud arvamuse kohaselt on 
veamäär vastuvõetaval tasemel.
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Or. en

Muudatusettepanek 365
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid teevad komisjonile 
kättesaadavaks kogu teabe tuvastatud 
eeskirjade eiramise ja oletatavate 
pettusejuhtumite kohta ning teabe 
nimetatud eeskirjade eiramise ja pettustega 
seoses alusetute maksete sissenõudmiseks 
võetud meetmete kohta vastavalt käesoleva 
peatüki III jaole.

3. Liikmesriigid teevad komisjonile 
kättesaadavaks kogu teabe tuvastatud 
eeskirjade eiramise kohta ning teabe 
nimetatud eeskirjade eiramise ja pettustega 
seoses alusetute maksete sissenõudmiseks 
võetud meetmete kohta vastavalt käesoleva 
peatüki III jaole.

Or. en

Selgitus

Pettuste mainimine ei ole eraldi vajalik, sest need loetakse eeskirjade eiramiseks. Kui 
pettused jäävad sisse, tekib tarbetu täiendava aruandluskohustuse oht. 

Muudatusettepanek 366
Elisabeth Köstinger

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Akrediteeritud makseasutused säilitavad 
teostatud makseid tõendavad dokumendid 
ja liidu õigusaktidega ettenähtud 
haldusalaste ja füüsiliste kontrollide 
teostamisega seotud dokumendid ning 
teevad kõnealused dokumendid ja teabe 
komisjonile kättesaadavaks.

Akrediteeritud makseasutused säilitavad 
teostatud makseid tõendavad dokumendid 
ja liidu õigusaktidega ettenähtud 
haldusalaste ja füüsiliste kontrollide 
teostamisega seotud dokumendid ning 
teevad kõnealused dokumendid ja teabe 
komisjonile kättesaadavaks. Tõendavaid 
dokumente võib säilitada elektroonilisel 
kujul.
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Or. de

Muudatusettepanek 367
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Hannu Takkula, Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Akrediteeritud makseasutused säilitavad 
teostatud makseid tõendavad dokumendid 
ja liidu õigusaktidega ettenähtud 
haldusalaste ja füüsiliste kontrollide 
teostamisega seotud dokumendid ning 
teevad kõnealused dokumendid ja teabe 
komisjonile kättesaadavaks.

Akrediteeritud makseasutused säilitavad 
teostatud makseid tõendavad dokumendid 
ja liidu õigusaktidega ettenähtud 
haldusalaste ja füüsiliste kontrollide 
teostamisega seotud dokumendid ning 
teevad kõnealused dokumendid ja teabe 
komisjonile kättesaadavaks. Tõendavaid 
dokumente võib säilitada ja saata 
elektroonilisel kujul.

Or. en

Muudatusettepanek 368
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib rakendusaktidega 
kehtestada eeskirju seoses järgnevaga:

Komisjonil on volitused võtta kooskõlas 
artikliga 111 vastu delegeeritud õigusakte, 
et sätestada eeskirjad seoses järgnevaga:

Or. de

Muudatusettepanek 369
George Lyon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõik 1 – punkt c a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) tingimused, mille alusel artiklis 51 
nimetatud dokumente säilitatakse, 
sealhulgas nende vorm ja säilitamise 
kestus.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek vastab rakenduseeskirjadele, mis on vajalikud raportööri 
muudatusettepaneku 48 rakendamiseks.

Muudatusettepanek 370
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõiguga ettenähtud 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 112 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 371
Julie Girling, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon hindab väljajäetavaid 
summasid tuvastatud mittevastavuse 
raskusastme alusel. Komisjon võtab 
arvesse rikkumise laadi ja raskusastet ning
liidule tekitatud rahalist kahju.

2. Komisjon hindab väljajäetavaid 
summasid tuvastatud mittevastavuse 
raskusastme alusel. Komisjon võtab 
arvesse rikkumise laadi ja raskusastet ning
väljajäetavate summade aluseks võetakse 
hinnang selle kohta, kui suurt ohtu 
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rikkumine põllumajandusfondidele 
põhjustab.

Or. en

Selgitus

Põllumajandusfondidesse tehtava korrektsiooni arvutus peaks põhinema hinnangul, milline 
on tegelik oht põllumajandusfondidele, mitte aga kindlamääralisel korrektsioonil, mille 
tagajärjeks võib olla ebaproportsionaalne väljajätmine.

Muudatusettepanek 372
George Lyon, Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon hindab väljajäetavaid 
summasid tuvastatud mittevastavuse 
raskusastme alusel. Komisjon võtab 
arvesse rikkumise laadi ja raskusastet ning
liidule tekitatud rahalist kahju.

2. Komisjon hindab väljajäetavaid 
summasid tuvastatud mittevastavuse 
raskusastme alusel. Komisjon võtab 
arvesse rikkumise laadi ja raskusastet ning
väljajäetavate summade aluseks võetakse 
hinnang selle kohta, kui suurt ohtu 
rikkumine põllumajandusfondidele 
põhjustab.

Or. en

Selgitus

See on selgitus raportööri muudatusettepanekule 52.

Muudatusettepanek 373
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon hindab väljajäetavaid 
summasid tuvastatud mittevastavuse 
raskusastme alusel. Komisjon võtab 

2. Komisjon hindab väljajäetavaid 
summasid tuvastatud mittevastavuse 
raskusastme alusel. Komisjon võtab 
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arvesse rikkumise laadi ja raskusastet ning 
liidule tekitatud rahalist kahju.

arvesse rikkumise laadi ja raskusastet ning 
liidule tekitatud rahalist kahju.
Väljajäetavad summad ei tohi mingil 
juhul ületada põllumajandusfondidele 
tekkivat ohtu, mis on toodud 
sertifitseerimisasutuse arvamuses 
raamatupidamisarvestuse aluseks olevate 
tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse 
kohta. 

Or. en

Muudatusettepanek 374
Julie Girling, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Komisjon teeb finantskorrektsioone 
vastavalt igale avastatud eeskirjade 
eiramise juhule, otsustades eiramise 
süstemaatilisuse põhjal, kas tuleks 
kohaldada ekstrapoleeritud või 
kindlamääralisi korrektsioone.
Kindlamääralisi korrektsioone 
kohaldatakse ainult juhul, kui juhtumi 
iseloomu tõttu on kas võimatu teha 
kindlaks tuvastatud eeskirjade eiramise 
ulatust ja asjaomast summat või 
korrigeeritavat summat on võimatu 
ekstrapoleerida.

Or. en

Selgitus

Kindlamääralised korrektsioonid peaksid olema viimane võimalus, kui puudub muu võimalus 
eeskirjade eiramise ulatuse või summa kindlaksmääramiseks.

Muudatusettepanek 375
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Komisjon teeb finantskorrektsioone 
vastavalt igale avastatud eeskirjade 
eiramise juhule, otsustades eiramise 
süstemaatilisuse põhjal, kas tuleks 
kohaldada ekstrapoleeritud või 
kindlamääralisi korrektsioone.
Kindlamääralisi korrektsioone 
kohaldatakse ainult juhul, kui juhtumi 
iseloomu tõttu on kas võimatu teha 
kindlaks tuvastatud eeskirjade eiramise 
ulatust ja asjaomast summat või 
korrigeeritavat summat on võimatu 
ekstrapoleerida.

Or. en

Selgitus

See täiendus on oluline tagamaks, et kindlamääralisi finantskorrektsioone kasutatakse 
viimase võimalusena. Eelistada tuleks iga eeskirjade eiramise juhtumi eraldi käsitlemist.

Muudatusettepanek 376
Julie Girling, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui kokkuleppele ei jõuta, võib liikmesriik 
taotleda menetluse alustamist mõlema 
poole seisukohtade kooskõlastamiseks 
nelja kuu jooksul. Menetluse tulemuste 
aruanne edastatakse komisjonile, kes
vaatab selle läbi enne rahastamisest 
keeldumist käsitleva mis tahes otsuse 
tegemist.

Kui kokkuleppele ei jõuta, võib liikmesriik 
taotleda menetluse alustamist mõlema 
poole seisukohtade kooskõlastamiseks 
nelja kuu jooksul. Menetluse tulemuste
aruanne edastatakse komisjonile, kes peab 
aruandes toodud soovitusi enne 
rahastamisest keeldumist käsitleva mis 
tahes otsuse tegemist arvesse võtma. 
Komisjon esitab põhjendused, kui ta 
otsustab aruandes toodud soovitusi mitte 
järgida.
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Or. en

Selgitus

Kui komisjon otsustab lepitusorgani otsust mitte arvesse võtta, peab ta esitama selle 
põhjused.

Muudatusettepanek 377
Alfreds Rubiks

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui kokkuleppele ei jõuta, võib liikmesriik 
taotleda menetluse alustamist mõlema 
poole seisukohtade kooskõlastamiseks 
nelja kuu jooksul. Menetluse tulemuste 
aruanne edastatakse komisjonile, kes 
vaatab selle läbi enne rahastamisest 
keeldumist käsitleva mis tahes otsuse 
tegemist.

Kui kokkuleppele ei jõuta, võib liikmesriik 
taotleda menetluse alustamist mõlema 
poole seisukohtade kooskõlastamiseks ja 
ühisele arvamusele jõudmiseks nelja kuu 
jooksul. Menetluse tulemuste aruanne 
edastatakse komisjonile, kes vaatab selle 
läbi enne rahastamisest keeldumist 
käsitleva mis tahes otsuse tegemist.

Or. lv

Muudatusettepanek 378
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui kokkuleppele ei jõuta, võib liikmesriik 
taotleda menetluse alustamist mõlema 
poole seisukohtade kooskõlastamiseks 
nelja kuu jooksul. Menetluse tulemuste 
aruanne edastatakse komisjonile, kes 
vaatab selle läbi enne rahastamisest 
keeldumist käsitleva mis tahes otsuse 
tegemist.

Kui kokkuleppele ei jõuta, võib liikmesriik 
taotleda menetluse alustamist mõlema 
poole seisukohtade kooskõlastamiseks 
nelja kuu jooksul. Menetluse tulemuste 
aruanne edastatakse komisjonile, kes 
vaatab selle aruandes toodud tulemuste 
aktsepteerimiseks läbi enne rahastamisest 
keeldumist käsitleva mis tahes otsuse 
tegemist.
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Or. en

Muudatusettepanek 379
Julie Girling, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) artiklis 54 sätestatud vastavuse kontroll 
seoses otsuse vastuvõtmise ja 
rakendamisega võetavate meetmetega, 
sealhulgas komisjoni ja liikmesriikide 
vahelise teabevahetusega ning 
tähtaegadega, millest tuleb kinni pidada, 
ning ka kõnealuses artiklis sätestatud 
lepitusmenetlusega, sealhulgas 
lepitusorgani asutamise, ülesannete, 
koosseisu ja töömeetoditega.

b) artiklis 54 sätestatud vastavuse kontroll 
seoses otsuse vastuvõtmise ja 
rakendamisega võetavate meetmetega, 
sealhulgas komisjoni ja liikmesriikide 
vahelise teabevahetusega, rakendatavate 
kaasrahastamise korrektsioonidega ning 
tähtaegadega, millest tuleb kinni pidada, 
ning ka kõnealuses artiklis sätestatud 
lepitusmenetlusega, sealhulgas 
lepitusorgani asutamise, ülesannete, 
koosseisu ja töömeetoditega.

Or. en

Selgitus

Kindlamääralistel finantskorrektsioonidel on nii suur rahaline tähtsus, et need tuleks 
sätestada õigusaktides, mitte aga komisjoni suunistes, nagu see praegu on. 

Muudatusettepanek 380
Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga eeskirjade eiramise või hooletuse 
tõttu alusetult tehtud makse puhul peavad 
liikmesriigid taotlema selle sissenõudmist 
toetusesaajalt ühe aasta jooksul pärast
eeskirjade eiramise esimest ilmnemist, ja 
kannavad vastavad summad makseasutuse 
võlgnike registrisse.

1. Iga eeskirjade eiramise või hooletuse 
tõttu alusetult tehtud makse puhul peavad 
liikmesriigid taotlema selle sissenõudmist 
toetusesaajalt 24 kuu jooksul pärast seda, 
kui makseasutus või sissenõudmise eest 
vastutav organ on saanud eeskirjade 
eiramist kinnitava kontrolliaruande või 
sarnase dokumendi. Vastavad summad
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kantakse samal ajal makseasutuse 
võlgnike registrisse.

Or. de

Muudatusettepanek 381
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga eeskirjade eiramise või hooletuse 
tõttu alusetult tehtud makse puhul peavad 
liikmesriigid taotlema selle sissenõudmist 
toetusesaajalt ühe aasta jooksul pärast
eeskirjade eiramise esimest ilmnemist, ja 
kannavad vastavad summad makseasutuse 
võlgnike registrisse.

1. Iga eeskirjade eiramise või hooletuse 
tõttu alusetult tehtud makse puhul peavad 
liikmesriigid taotlema selle sissenõudmist 
toetusesaajalt 24 kuu jooksul pärast seda, 
seda, kui makseasutus või sissenõudmise
eest vastutav organ on eeskirjade eiramist 
kinnitava kontrolliaruande või sarnase 
dokumendi heaks kiitnud, või asjakohasel 
juhul pärast seda, kui makseasutus või 
sissenõudmise eest vastutav organ on selle 
aruande või sarnase dokumendi kätte 
saanud. Vastavad summad kantakse samal 
ajal makseasutuse võlgnike registrisse.

Or. fr

Muudatusettepanek 382
Liam Aylward, Mairead McGuinness, Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga eeskirjade eiramise või hooletuse 
tõttu alusetult tehtud makse puhul peavad 
liikmesriigid taotlema selle sissenõudmist 
toetusesaajalt ühe aasta jooksul pärast
eeskirjade eiramise esimest ilmnemist, ja 
kannavad vastavad summad makseasutuse 
võlgnike registrisse.

1. Iga eeskirjade eiramise või hooletuse 
tõttu alusetult tehtud makse puhul peavad 
liikmesriigid taotlema selle sissenõudmist 
toetusesaajalt 24 kuu jooksul pärast seda, 
kui makseasutus või sissenõudmise eest 
vastutav organ on eeskirjade eiramist 
kinnitava kontrolliaruande või sarnase 
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dokumendi heaks kiitnud, ning 
asjakohasel juhul pärast seda, kui 
makseasutus või sissenõudmise eest 
vastutav organ on selle aruande või 
sarnase dokumendi kätte saanud. 
Vastavad summad kantakse sissenõudmise 
taotlemise ajal makseasutuse võlgnike 
registrisse.

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga püütakse selgitada sissenõudmismenetluse alguskuupäeva, 
pikendades tähtaega, mille jooksul makseasutused peavad sissenõudmist taotlema, 12 kuult 
24 kuule. Samuti taastatakse kehtiv kord, mille järgi eeskirjade eiramise eest sisse nõudmata 
jäetud summadest 50 % katab liikmesriik ja 50 % kaetakse ELi eelarvest (komisjoni 
ettepanekus nähakse ette, et selle katab 100 % liikmesriik). Samuti nähakse ette 
sissenõudmise tähtaja pikendamine kuni 50 % asjaolude puhul, mis ei ole makseasutuse 
kontrolli all.

Muudatusettepanek 383
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga eeskirjade eiramise või hooletuse 
tõttu alusetult tehtud makse puhul peavad 
liikmesriigid taotlema selle sissenõudmist 
toetusesaajalt ühe aasta jooksul pärast 
eeskirjade eiramise esimest ilmnemist, ja 
kannavad vastavad summad makseasutuse 
võlgnike registrisse.

1. Iga eeskirjade eiramise või hooletuse 
tõttu alusetult tehtud makse puhul peavad 
liikmesriigid taotlema selle sissenõudmist 
toetusesaajalt 24 kuu jooksul pärast
kuupäeva, mil makseasutus või 
sissenõudmise eest vastutav organ kiidab 
heaks omaenda kontrolliaruande või 
kontrolliasutuselt saadud sarnase 
dokumendi, mis teatavatest faktidest 
lähtuvalt viitab eeskirjade eiramise
esinemisele. Vastavad summad kantakse 
samal ajal makseasutuse võlgnike 
registrisse.

Or. it



PE492.777v02-00 158/178 AM\910033ET.doc

ET

Muudatusettepanek 384
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga eeskirjade eiramise või hooletuse 
tõttu alusetult tehtud makse puhul peavad 
liikmesriigid taotlema selle sissenõudmist 
toetusesaajalt ühe aasta jooksul pärast
eeskirjade eiramise esimest ilmnemist, ja 
kannavad vastavad summad makseasutuse 
võlgnike registrisse.

1. Iga eeskirjade eiramise või hooletuse 
tõttu alusetult tehtud makse puhul peavad 
liikmesriigid taotlema selle sissenõudmist 
toetusesaajalt hiljemalt 24 kuu jooksul 
pärast seda, kui pädev riiklik asutus 
määras kooskõlas kehtivate õigusaktidega 
lõpliku kontrolliaruande või sarnase 
dokumendi alusel kindlaks sissenõutavad 
summad, ja kannavad vastavad summad 
makseasutuse võlgnike registrisse

Or. pt

Muudatusettepanek 385
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga eeskirjade eiramise või hooletuse 
tõttu alusetult tehtud makse puhul peavad 
liikmesriigid taotlema selle sissenõudmist 
toetusesaajalt ühe aasta jooksul pärast
eeskirjade eiramise esimest ilmnemist, ja 
kannavad vastavad summad makseasutuse 
võlgnike registrisse.

1. Iga eeskirjade eiramise või hooletuse 
tõttu alusetult tehtud makse puhul peavad 
liikmesriigid taotlema selle sissenõudmist 
toetusesaajalt 24 kuu jooksul pärast seda, 
kui makseasutus või sissenõudmise eest 
vastutav organ on eeskirjade eiramist 
kinnitava kontrolliaruande või sarnase 
dokumendi heaks kiitnud, ning 
asjakohasel juhul pärast seda, kui 
makseasutus või sissenõudmise eest 
vastutav organ on selle aruande või 
sarnase dokumendi kätte saanud. 
Vastavad summad kantakse sissenõudmise 
taotlemise ajal makseasutuse võlgnike 
registrisse.

Or. en
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Muudatusettepanek 386
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga eeskirjade eiramise või hooletuse 
tõttu alusetult tehtud makse puhul peavad 
liikmesriigid taotlema selle sissenõudmist 
toetusesaajalt ühe aasta jooksul pärast
eeskirjade eiramise esimest ilmnemist, ja 
kannavad vastavad summad makseasutuse 
võlgnike registrisse.

1. Iga eeskirjade eiramise või hooletuse 
tõttu alusetult tehtud makse puhul peavad 
liikmesriigid taotlema selle sissenõudmist 
toetusesaajalt hiljemalt 24 kuu jooksul 
pärast seda, kui pädev riiklik asutus 
määras kooskõlas kehtivate õigusaktidega 
lõpliku kontrolliaruande või sarnase 
dokumendi alusel kindlaks sissenõutavad 
summad, ja kannavad vastavad summad 
makseasutuse võlgnike registrisse

Or. pt

Muudatusettepanek 387
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga eeskirjade eiramise või hooletuse 
tõttu alusetult tehtud makse puhul peavad 
liikmesriigid taotlema selle sissenõudmist 
toetusesaajalt ühe aasta jooksul pärast 
eeskirjade eiramise esimest ilmnemist, ja 
kannavad vastavad summad makseasutuse 
võlgnike registrisse.

1. Iga eeskirjade eiramise või hooletuse 
tõttu alusetult tehtud makse puhul peavad 
liikmesriigid taotlema selle sissenõudmist 
toetusesaajalt ühe aasta jooksul pärast 
eeskirjade eiramise toimumist kinnitava 
haldus- või kohtuaruande saamist, ja 
kannavad vastavad summad makseasutuse 
võlgnike registrisse.

Or. es

Muudatusettepanek 388
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga eeskirjade eiramise või hooletuse 
tõttu alusetult tehtud makse puhul peavad 
liikmesriigid taotlema selle sissenõudmist 
toetusesaajalt ühe aasta jooksul pärast
eeskirjade eiramise esimest ilmnemist, ja 
kannavad vastavad summad makseasutuse 
võlgnike registrisse.

1. Iga eeskirjade eiramise või hooletuse 
tõttu alusetult tehtud makse puhul peavad 
liikmesriigid taotlema selle sissenõudmist 
toetusesaajalt ühe aasta jooksul pärast
seda, kui makseasutus või sissenõudmise 
eest vastutav organ on eeskirjade eiramist 
kinnitava kontrolliaruande või sarnase 
dokumendi heaks kiitnud, ning 
asjakohasel juhul pärast seda, kui 
makseasutus või sissenõudmise eest 
vastutav organ on selle aruande või 
sarnase dokumendi kätte saanud. 
Vastavad summad kantakse sissenõudmise 
taotlemise ajal makseasutuse võlgnike 
registrisse.

Or. en

Muudatusettepanek 389
Juozas Imbrasas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga eeskirjade eiramise või hooletuse 
tõttu alusetult tehtud makse puhul peavad 
liikmesriigid taotlema selle sissenõudmist 
toetusesaajalt ühe aasta jooksul pärast 
eeskirjade eiramise esimest ilmnemist, ja 
kannavad vastavad summad makseasutuse 
võlgnike registrisse.

1. Iga eeskirjade eiramise või hooletuse 
tõttu alusetult tehtud makse puhul peavad 
liikmesriigid taotlema selle sissenõudmist 
toetusesaajalt ühe aasta jooksul pärast
seda, kui on heaks kiidetud esimene 
kontrolliaruanne, milles viidatakse sellele, 
et on toimunud eeskirjade eiramine, nagu 
see on määratletud nõukogu määruse 
(EÜ, Euratom) nr 2988/95 (Euroopa 
ühenduste finantshuvide kaitse kohta) 
artikli 1 lõikes 2, või asjakohasel juhul 
pärast seda, kui makseasutus või 
sissenõudmise eest vastutav organ on selle 
aruande kätte saanud, ja kannavad 
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vastavad summad makseasutuse võlgnike 
registrisse.

Or. lt

Muudatusettepanek 390
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga eeskirjade eiramise või hooletuse 
tõttu alusetult tehtud makse puhul peavad 
liikmesriigid taotlema selle sissenõudmist 
toetusesaajalt ühe aasta jooksul pärast 
eeskirjade eiramise esimest ilmnemist, ja 
kannavad vastavad summad makseasutuse 
võlgnike registrisse.

1. Iga eeskirjade eiramise või hooletuse 
tõttu alusetult tehtud makse puhul peavad 
liikmesriigid taotlema selle sissenõudmist 
toetusesaajalt kahe aasta jooksul pärast 
eeskirjade eiramise esimest ilmnemist, ja 
kannavad vastavad summad makseasutuse 
võlgnike registrisse.

Or. es

Muudatusettepanek 391
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui sissenõudmist ei ole toimunud nelja 
aasta jooksul alates sissenõudmistaotluse 
kuupäevast või kaheksa aasta jooksul, kui 
sissenõudmine toimub liikmesriigi kohtu 
kaudu, kaetakse sissenõudmata maksega 
seonduvad finantstagajärjed asjaomase 
liikmesriigi poolt, piiramata asjaomase 
liikmesriigi kohustust järgida 
sissenõudmismenetlusi vastavalt artiklile 
60.

Kui sissenõudmist ei ole toimunud nelja 
aasta jooksul alates sissenõudmistaotluse 
kuupäevast või kaheksa aasta jooksul, kui 
sissenõudmine toimub liikmesriigi kohtu 
kaudu, kaetakse sissenõudmata maksega 
seonduvad finantstagajärjed maksimaalselt 
50 % ulatuses asjaomase liikmesriigi poolt
ja maksimaalselt 50 % ulatuses liidu 
eelarvest, piiramata asjaomase liikmesriigi 
kohustust järgida sissenõudmismenetlusi 
vastavalt artiklile 60.
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Or. es

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga tehakse ettepanek jätta olukord selliseks, nagu see praegu 
kehtivate õigusaktide alusel on, kusjuures rahaline koormus jagatakse fondide ühise 
haldamise põhimõtte kohaselt. 

Muudatusettepanek 392
Robert Dušek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui sissenõudmist ei ole toimunud nelja 
aasta jooksul alates sissenõudmistaotluse 
kuupäevast või kaheksa aasta jooksul, kui 
sissenõudmine toimub liikmesriigi kohtu 
kaudu, kaetakse sissenõudmata maksega 
seonduvad finantstagajärjed asjaomase 
liikmesriigi poolt, piiramata asjaomase 
liikmesriigi kohustust järgida 
sissenõudmismenetlusi vastavalt artiklile 
60.

Kui sissenõudmist ei ole toimunud nelja 
aasta jooksul alates sissenõudmistaotluse 
kuupäevast või kaheksa aasta jooksul, kui 
sissenõudmine toimub liikmesriigi kohtu 
kaudu, kaetakse sissenõudmata maksega 
seonduvad finantstagajärjed 50 % ulatuses
asjaomase liikmesriigi poolt ja 50 % 
ulatuses liidu eelarvest, piiramata 
asjaomase liikmesriigi kohustust järgida 
sissenõudmismenetlusi vastavalt artiklile 
60.

Or. en

Muudatusettepanek 393
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui sissenõudmist ei ole toimunud nelja 
aasta jooksul alates sissenõudmistaotluse 
kuupäevast või kaheksa aasta jooksul, kui 
sissenõudmine toimub liikmesriigi kohtu 
kaudu, kaetakse sissenõudmata maksega 
seonduvad finantstagajärjed asjaomase 
liikmesriigi poolt, piiramata asjaomase 

Kui sissenõudmist ei ole toimunud nelja 
aasta jooksul alates sissenõudmistaotluse 
kuupäevast või kaheksa aasta jooksul, kui 
sissenõudmine toimub liikmesriigi kohtu 
kaudu, kaetakse sissenõudmata maksega 
seonduvad finantstagajärjed 50 % ulatuses
asjaomase liikmesriigi poolt ja 50 % 
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liikmesriigi kohustust järgida 
sissenõudmismenetlusi vastavalt artiklile 
60.

ulatuses ELi eelarvest. Sissenõudmata 
maksega seonduva finantskoormuse 
jagamine ei piira asjaomase liikmesriigi 
kohustust järgida sissenõudmismenetlusi 
vastavalt artiklile 60.

Or. fr

Muudatusettepanek 394
Liam Aylward, Mairead McGuinness, Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui sissenõudmist ei ole toimunud nelja 
aasta jooksul alates sissenõudmistaotluse 
kuupäevast või kaheksa aasta jooksul, kui 
sissenõudmine toimub liikmesriigi kohtu 
kaudu, kaetakse sissenõudmata maksega 
seonduvad finantstagajärjed asjaomase 
liikmesriigi poolt, piiramata asjaomase 
liikmesriigi kohustust järgida 
sissenõudmismenetlusi vastavalt artiklile 
60.

Kui sissenõudmist ei ole toimunud nelja 
aasta jooksul alates sissenõudmistaotluse 
kuupäevast või kaheksa aasta jooksul, kui 
sissenõudmine toimub liikmesriigi kohtu 
kaudu, kaetakse sissenõudmata maksega 
seonduvad finantstagajärjed 50 % ulatuses
asjaomase liikmesriigi poolt ja 50 % 
ulatuses liidu eelarvest, piiramata 
asjaomase liikmesriigi kohustust järgida 
sissenõudmismenetlusi vastavalt artiklile 
60.

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga püütakse selgitada sissenõudmismenetluse alguskuupäeva, 
pikendades tähtaega, mille jooksul makseasutused peavad sissenõudmist taotlema, 12 kuult 
24 kuule. Samuti taastatakse kehtiv kord, mille järgi eeskirjade eiramise eest sisse nõudmata 
jäetud summadest 50 % katab liikmesriik ja 50 % kaetakse ELi eelarvest (komisjoni 
ettepanekus nähakse ette, et selle katab 100 % liikmesriik). Samuti nähakse ette 
sissenõudmise tähtaja pikendamine kuni 50 % asjaolude puhul, mis ei ole makseasutuse 
kontrolli all.

Muudatusettepanek 395
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui sissenõudmist ei ole toimunud nelja 
aasta jooksul alates sissenõudmistaotluse 
kuupäevast või kaheksa aasta jooksul, kui 
sissenõudmine toimub liikmesriigi kohtu 
kaudu, kaetakse sissenõudmata maksega 
seonduvad finantstagajärjed asjaomase 
liikmesriigi poolt, piiramata asjaomase 
liikmesriigi kohustust järgida 
sissenõudmismenetlusi vastavalt artiklile 
60.

Kui sissenõudmist ei ole toimunud nelja 
aasta jooksul alates sissenõudmistaotluse 
kuupäevast või kaheksa aasta jooksul, kui 
sissenõudmine toimub liikmesriigi kohtu 
kaudu, kaetakse sissenõudmata maksega 
seonduvad finantstagajärjed maksimaalselt 
50 % ulatuses asjaomase liikmesriigi poolt
ja maksimaalselt 50 % ulatuses liidu 
eelarvest, piiramata asjaomase liikmesriigi 
kohustust järgida sissenõudmismenetlusi 
vastavalt artiklile 60.

Or. es

Selgitus

Olukord tuleks säilitada sellisena, nagu see praegu kehtivate õigusaktide alusel on, kusjuures 
rahaline koormus jagatakse fondide ühise haldamise põhimõtte kohaselt. 

Muudatusettepanek 396
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui sissenõudmist ei ole toimunud nelja 
aasta jooksul alates sissenõudmistaotluse 
kuupäevast või kaheksa aasta jooksul, kui 
sissenõudmine toimub liikmesriigi kohtu 
kaudu, kaetakse sissenõudmata maksega 
seonduvad finantstagajärjed asjaomase 
liikmesriigi poolt, piiramata asjaomase 
liikmesriigi kohustust järgida 
sissenõudmismenetlusi vastavalt artiklile 
60.

Kui sissenõudmist ei ole toimunud nelja 
aasta jooksul alates sissenõudmistaotluse 
kuupäevast või kaheksa aasta jooksul, kui 
sissenõudmine toimub liikmesriigi kohtu 
kaudu, kaetakse sissenõudmata maksega 
seonduvad finantstagajärjed 50 % ulatuses
asjaomase liikmesriigi poolt ja 50 % 
ulatuses liidu eelarvest, piiramata 
asjaomase liikmesriigi kohustust järgida 
sissenõudmismenetlusi vastavalt artiklile 
60.

Or. pt
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Muudatusettepanek 397
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui sissenõudmist ei ole toimunud nelja 
aasta jooksul alates sissenõudmistaotluse 
kuupäevast või kaheksa aasta jooksul, kui 
sissenõudmine toimub liikmesriigi kohtu 
kaudu, kaetakse sissenõudmata maksega 
seonduvad finantstagajärjed asjaomase 
liikmesriigi poolt, piiramata asjaomase 
liikmesriigi kohustust järgida 
sissenõudmismenetlusi vastavalt artiklile 
60.

Kui sissenõudmist ei ole toimunud nelja 
aasta jooksul alates sissenõudmistaotluse 
kuupäevast või kaheksa aasta jooksul, kui 
sissenõudmine toimub liikmesriigi kohtu 
kaudu, kaetakse sissenõudmata maksega 
seonduvad finantstagajärjed 50 % ulatuses
asjaomase liikmesriigi poolt ja 50 % 
ulatuses liidu eelarvest, piiramata 
asjaomase liikmesriigi kohustust järgida 
sissenõudmismenetlusi vastavalt artiklile 
60.

Or. en

Muudatusettepanek 398
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui sissenõudmist ei ole toimunud nelja 
aasta jooksul alates sissenõudmistaotluse 
kuupäevast või kaheksa aasta jooksul, kui 
sissenõudmine toimub liikmesriigi kohtu 
kaudu, kaetakse sissenõudmata maksega 
seonduvad finantstagajärjed asjaomase
liikmesriigi poolt, piiramata asjaomase 
liikmesriigi kohustust järgida 
sissenõudmismenetlusi vastavalt artiklile 
60.

Kui sissenõudmist ei ole toimunud nelja 
aasta jooksul alates sissenõudmistaotluse 
kuupäevast või kaheksa aasta jooksul, kui 
sissenõudmine toimub liikmesriigi kohtu 
kaudu, kaetakse sissenõudmata maksega 
seonduvad finantstagajärjed 50 % ulatuses
liikmesriigi poolt ja 50 % ulatuses ELi 
eelarvest, piiramata asjaomase liikmesriigi 
kohustust järgida sissenõudmismenetlusi 
vastavalt artiklile 60.

Or. ro
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Muudatusettepanek 399
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui sissenõudmist ei ole toimunud nelja 
aasta jooksul alates sissenõudmistaotluse 
kuupäevast või kaheksa aasta jooksul, kui 
sissenõudmine toimub liikmesriigi kohtu 
kaudu, kaetakse sissenõudmata maksega 
seonduvad finantstagajärjed asjaomase 
liikmesriigi poolt, piiramata asjaomase 
liikmesriigi kohustust järgida 
sissenõudmismenetlusi vastavalt artiklile 
60.

Kui sissenõudmist ei ole toimunud nelja 
aasta jooksul alates sissenõudmistaotluse 
kuupäevast või kaheksa aasta jooksul, kui 
sissenõudmine toimub liikmesriigi kohtu 
kaudu, kaetakse sissenõudmata maksega 
seonduvad finantstagajärjed 50 % ulatuses
asjaomase liikmesriigi poolt ja 50 % 
ulatuses liidu eelarvest, piiramata 
asjaomase liikmesriigi kohustust järgida 
sissenõudmismenetlusi vastavalt artiklile 
60.

Or. en

Muudatusettepanek 400
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui sissenõudmist ei ole toimunud nelja 
aasta jooksul alates sissenõudmistaotluse 
kuupäevast või kaheksa aasta jooksul, kui 
sissenõudmine toimub liikmesriigi kohtu 
kaudu, kaetakse sissenõudmata maksega 
seonduvad finantstagajärjed asjaomase 
liikmesriigi poolt, piiramata asjaomase 
liikmesriigi kohustust järgida 
sissenõudmismenetlusi vastavalt artiklile 
60.

Kui sissenõudmist ei ole toimunud nelja 
aasta jooksul alates sissenõudmistaotluse 
kuupäevast või kaheksa aasta jooksul, kui 
sissenõudmine toimub liikmesriigi kohtu 
kaudu, kaetakse sissenõudmata maksega 
seonduvad finantstagajärjed 50 % ulatuses
asjaomase liikmesriigi poolt ja 50 % 
ulatuses liidu eelarvest, piiramata 
asjaomase liikmesriigi kohustust järgida 
sissenõudmismenetlusi vastavalt artiklile 
60.

Or. pt
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Muudatusettepanek 401
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 2 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui sissenõudmine ei saanud asjaomasest 
liikmesriigist mitteolenevatel põhjustel 
toimuda käesoleva lõike esimeses lõigus 
kindlaksmääratud tähtaja jooksul ja 
tagasinõutav summa ületab 1 miljonit 
eurot, võib komisjon liikmesriigi taotlusel 
tähtaega siiski pikendada kuni 50 % 
ulatuses esialgsest tähtajast.

Or. fr

Muudatusettepanek 402
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 2 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui sissenõudmine ei saanud asjaomasest 
liikmesriigist mitteolenevatel põhjustel 
toimuda käesoleva lõike esimeses lõigus 
kindlaksmääratud tähtaja jooksul ja 
tagasinõutav summa ületab 1 miljonit 
eurot, võib komisjon liikmesriigi taotlusel 
tähtaega siiski pikendada kuni 50 % 
ulatuses esialgsest tähtajast.

Or. fr

Muudatusettepanek 403
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 2 – lõik 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui sissenõudmine ei saanud asjaomasest 
liikmesriigist olenemata põhjustel 
toimuda käesoleva lõike esimeses lõigus 
kindlaksmääratud tähtaja jooksul ja 
tagasinõutav summa ületab 1 miljonit 
eurot, võib komisjon liikmesriigi taotlusel 
tähtaega pikendada kuni 50 % ulatuses 
esialgsest tähtajast.

Or. en

Muudatusettepanek 404
Robert Dušek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 2 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui sissenõudmine ei saanud asjaomasest 
liikmesriigist olenemata põhjustel 
toimuda käesoleva lõike esimeses lõigus 
kindlaksmääratud tähtaja jooksul ja 
tagasinõutav summa ületab 1 miljonit 
eurot, võib komisjon liikmesriigi taotlusel 
tähtaega pikendada kuni 50 % ulatuses 
esialgsest tähtajast.

Or. en

Muudatusettepanek 405
Liam Aylward, Mairead McGuinness, Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 2 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui sissenõudmine ei saanud asjaomasest 
liikmesriigist olenemata põhjustel 
toimuda käesoleva lõike esimeses lõigus 
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kindlaksmääratud tähtaja jooksul ja 
tagasinõutav summa ületab 1 miljonit 
eurot, võib komisjon liikmesriigi taotlusel 
tähtaega pikendada kuni 50 % ulatuses 
esialgsest tähtajast.

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga püütakse selgitada sissenõudmismenetluse alguskuupäeva, 
pikendades tähtaega, mille jooksul makseasutused peavad sissenõudmist taotlema, 12 kuult 
24 kuule. Samuti taastatakse kehtiv kord, mille järgi eeskirjade eiramise eest sisse nõudmata 
jäetud summadest 50 % katab liikmesriik ja 50 % kaetakse ELi eelarvest (komisjoni 
ettepanekus nähakse ette, et selle katab 100 % liikmesriik). Samuti nähakse ette 
sissenõudmise tähtaja pikendamine kuni 50 % asjaolude puhul, mis ei ole makseasutuse 
kontrolli all.

Muudatusettepanek 406
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 2 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui sissenõudmine ei saanud asjaomasest 
liikmesriigist olenemata põhjustel 
toimuda käesoleva lõike esimeses lõigus 
kindlaksmääratud tähtaja jooksul ja 
tagasinõutav summa ületab 1 miljonit 
eurot, võib komisjon liikmesriigi taotlusel 
tähtaega pikendada kuni 50 % ulatuses 
esialgsest tähtajast.

Or. en

Muudatusettepanek 407
Monika Hohlmeier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 3 – lõik 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) sissenõudmisel juba tehtud ja 
ettenähtavad kulud on suuremad kui 
sissenõutav summa või

a) sissenõudmisel juba tehtud ja 
ettenähtavad kulud on suuremad kui 
sissenõutav summa; see tingimus loetakse 
täidetuks, kui toetusesaajalt ühe maksena 
sissenõutav summa ei ületa 300 eurot.

Or. de

Selgitus

Väga väikeste summade sissenõudmine tekitab märkimisväärseid halduskulusid. Väga 
madalale seatud künnisest allapoole jäävaid summasid seetõttu tasuvuse huvides sisse ei 
nõuta.

Muudatusettepanek 408
Robert Dušek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 57 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõigu kohaselt liidu eelarvesse 
maksmisel võib liikmesriik kinni pidada 
10 % vastavatest summadest kindla 
suurusega sissenõudmiskuludena, välja 
arvatud asjaomase liikmesriigi 
haldusasutuste või muude ametiasutuste 
süül toime pandud eeskirjade eiramise või 
hooletuse korral.

Esimese lõigu kohaselt liidu eelarvesse 
maksmisel võib liikmesriik kinni pidada
20 % vastavatest summadest kindla 
suurusega sissenõudmiskuludena, välja 
arvatud asjaomase liikmesriigi 
haldusasutuste või muude ametiasutuste 
süül toime pandud eeskirjade eiramise või 
hooletuse korral.

Or. en

Muudatusettepanek 409
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 57 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõigu kohaselt liidu eelarvesse 
maksmisel võib liikmesriik kinni pidada 
10 % vastavatest summadest kindla 
suurusega sissenõudmiskuludena, välja 
arvatud asjaomase liikmesriigi 
haldusasutuste või muude ametiasutuste 
süül toime pandud eeskirjade eiramise või 
hooletuse korral.

Esimese lõigu kohaselt liidu eelarvesse 
maksmisel võib liikmesriik kinni pidada 
20 % vastavatest summadest kindla 
suurusega sissenõudmiskuludena, välja 
arvatud asjaomase liikmesriigi
haldusasutuste või muude ametiasutuste 
süül toime pandud eeskirjade eiramise või 
hooletuse korral.

Or. es

Muudatusettepanek 410
Alfreds Rubiks

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 57 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõigu kohaselt liidu eelarvesse 
maksmisel võib liikmesriik kinni pidada 
10 % vastavatest summadest kindla 
suurusega sissenõudmiskuludena, välja 
arvatud asjaomase liikmesriigi 
haldusasutuste või muude ametiasutuste 
süül toime pandud eeskirjade eiramise või 
hooletuse korral.

Esimese lõigu kohaselt liidu eelarvesse 
maksmisel võib liikmesriik kinni pidada 
20 % vastavatest summadest kindla 
suurusega sissenõudmiskuludena, välja 
arvatud asjaomase liikmesriigi 
haldusasutuste või muude ametiasutuste 
süül toime pandud eeskirjade eiramise või 
hooletuse korral.

Or. lv

Muudatusettepanek 411
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 57 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõigu kohaselt liidu eelarvesse 
maksmisel võib liikmesriik kinni pidada 
10 % vastavatest summadest kindla 

Esimese lõigu kohaselt liidu eelarvesse 
maksmisel võib liikmesriik kinni pidada 
20 % vastavatest summadest kindla 
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suurusega sissenõudmiskuludena, välja 
arvatud asjaomase liikmesriigi 
haldusasutuste või muude ametiasutuste 
süül toime pandud eeskirjade eiramise või 
hooletuse korral.

suurusega sissenõudmiskuludena, välja 
arvatud asjaomase liikmesriigi 
haldusasutuste või muude ametiasutuste 
süül toime pandud eeskirjade eiramise või 
hooletuse korral.

Or. fr

Muudatusettepanek 412
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 57 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõigu kohaselt liidu eelarvesse 
maksmisel võib liikmesriik kinni pidada 
10 % vastavatest summadest kindla 
suurusega sissenõudmiskuludena, välja 
arvatud asjaomase liikmesriigi 
haldusasutuste või muude ametiasutuste
süül toime pandud eeskirjade eiramise või 
hooletuse korral.

Esimese lõigu kohaselt liidu eelarvesse 
maksmisel võib liikmesriik kinni pidada 
20 % vastavatest summadest kindla 
suurusega sissenõudmiskuludena, välja 
arvatud asjaomase liikmesriigi 
haldusasutuste või muude ametiasutuste 
süül toime pandud eeskirjade eiramise või 
hooletuse korral.

Or. en

Muudatusettepanek 413
Juozas Imbrasas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 57 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõigu kohaselt liidu eelarvesse 
maksmisel võib liikmesriik kinni pidada 
10 % vastavatest summadest kindla 
suurusega sissenõudmiskuludena, välja 
arvatud asjaomase liikmesriigi 
haldusasutuste või muude ametiasutuste 
süül toime pandud eeskirjade eiramise või 
hooletuse korral.

Esimese lõigu kohaselt liidu eelarvesse 
maksmisel võib liikmesriik kinni pidada 
20 % vastavatest summadest kindla 
suurusega sissenõudmiskuludena, välja 
arvatud asjaomase liikmesriigi 
haldusasutuste või muude ametiasutuste 
süül toime pandud eeskirjade eiramise või 
hooletuse korral.



AM\910033ET.doc 173/178 PE492.777v02-00

ET

Or. lt

Muudatusettepanek 414
Robert Dušek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) pakkuda tõhusat kaitset pettuste vastu, 
eelkõige kõrgema riskiga aladel, mis 
toimib hoiatusena, võttes arvesse 
meetmete kulusid ja nendest saadavat 
kasu ning nende proportsionaalsust;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 415
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) pakkuda tõhusat kaitset pettuste vastu, 
eelkõige kõrgema riskiga aladel, mis 
toimib hoiatusena, võttes arvesse 
meetmete kulusid ja nendest saadavat 
kasu ning nende proportsionaalsust;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 416
Bas Eickhout
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 1 – punkt e a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) vältida tarbetuid keskkonna- ja 
rahvatervise kulusid, eelkõige vältida 
selliste tegevuste rahastamist ÜPP 
raames, mis tekitavad lisakulusid muudele 
ELi eelarves olevatele 
poliitikavaldkondadele, eeskätt 
keskkonnale ja rahvatervisele.

Or. en

Selgitus

See on avalike vahendite eelarvetõhususe põhimõte. Kahjulike tavade kulud nõutakse praegu 
sisse avalikest vahenditest kas siis ELi eelarve muudest osadest või liikmesriikide eelarvest 
või need katab tõepoolest tarbija (nt taimekaitsevahendite ja üleliigsete toitainete joogiveest 
eemaldamise kulud, mis lisatakse veearvetele), kes maksab nii maksumaksja kui ka tarbijana.

Muudatusettepanek 417
Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Uute maksesüsteemide juurutamist, 
mis omakorda nõuaksid uusi nn 
rohelisemaks muutmisega seotud 
jälgimis- ja karistussüsteeme, tuleks 
vältida, sest see tekitaks vajaduse 
täiendavate keerukate haldusmenetluste 
ja lisabürokraatia järele.

Or. de

Muudatusettepanek 418
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 4 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib rakendusaktidega vastu
võtta eeskirjad käesoleva artikli lõigete 1 
ja 2 ühetaoliseks kohaldamiseks.

Komisjonil on vastavalt artiklile 111 
volitused võtta vastu delegeeritud akte
käesoleva artikli lõigete 1 ja 2 ühetaoliseks 
kohaldamiseks.

Or. de

Selgitus

See ei ole üksnes tehnilise iseloomuga otsus.

Muudatusettepanek 419
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 112 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 420
George Lyon, Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 60 lõike 2 kohaselt liikmesriikide 
loodav süsteem hõlmab kõigi 
toetusetaotluste süstemaatilisi 
halduskontrolle ning seda täiendavad 
kohapealsed kontrollid, kui ei ole 
sätestatud teisiti.

1. Artikli 60 lõike 2 kohaselt liikmesriikide 
loodav süsteem hõlmab, kui ei ole 
sätestatud teisiti, toetusetaotluste ja 
maksetaotluste halduskontrolle, mida 
tehakse riskipõhise lähenemisviisiga 
vastavalt nõutavale kindlustunde 
tasemele, ning seda täiendavad 
kohapealsed kontrollid, mille eesmärk on 
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jälgida olemusliku riski taset ja mille arvu 
kohandatakse vastavalt olemuslikule ja 
kontrolliriskile.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga selgitatakse täpsemalt raportööri muudatusettepanekut 61.

Muudatusettepanek 421
Janusz Wojciechowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lõikes 1 osutatud kontrollisüsteem 
peaks hõlmama võimalust esitada 
kontrollide kohta vastuväiteid ning 
ajavahemikku selliste vastuväidete 
esitamiseks ja uurimiseks.

Or. pl

Muudatusettepanek 422
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kohapealsete kontrollidega seoses 
koostab vastutav asutus kõigi taotlejate 
alusel kontrollvalimi, mis vajaduse korral 
koosneb juhuslikust ja riskipõhisest osast, 
et saada representatiivne veamäär ja 
hõlmata samas ka kõige suuremad vead.

2. Kohapealsete kontrollidega seoses 
koostab vastutav asutus kõigi taotlejate 
alusel kontrollvalimi, mis vajaduse korral 
koosneb juhuslikust ja riskipõhisest osast, 
et saada representatiivne veamäär ja 
hõlmata samas alad, kus veaoht on kõige
suurem.

Kontrollivalimi valikul võib liikmesriik 
võtta arvesse järgmisi tegureid:
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– asjaomaste summade suurus;
– juhtimis- ja kontrollsüsteemide 
varasemate auditite tulemused;
– vabatahtlik liitumine 
juhtimissüsteemidega, mis on 
sertifitseeritud vastavalt rahvusvaheliselt 
tunnustatud standarditele.

Or. en

Selgitus

Lähenemisviis kontrollile peaks olema riskipõhisem. Tegurite loetelu peaks aitama 
liikmesriikidel kaaluda, mis on nende territooriumil kontrolli puhul asjakohane.

Muudatusettepanek 423
Elisabeth Köstinger

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kohapealsete kontrollidega seoses 
koostab vastutav asutus kõigi taotlejate 
alusel kontrollvalimi, mis vajaduse korral 
koosneb juhuslikust ja riskipõhisest osast, 
et saada representatiivne veamäär ja 
hõlmata samas ka kõige suuremad vead.

2. Kohapealsete kontrollidega seoses 
koostab vastutav asutus kõigi taotlejate 
alusel kontrollvalimi, mis vajaduse korral 
koosneb juhuslikust ja riskipõhisest osast, 
et saada representatiivne veamäär ja 
hõlmata samas ka alad, kus veaoht on
kõige suurem.

Kooskõlas kontrolli proportsionaalsuse 
põhimõttega tuleks võtta arvesse mitmeid 
tegureid, nagu:
– tehingute väärtus;
– varasemate auditite ja kontrollide 
positiivsed tulemused;
– pädevate riiklike järelevalveasutuste 
usaldusväärsuse aste;
– vastavalt rahvusvaheliselt tunnustatud 
standarditele sertifitseeritud vabatahtlikud 
juhtimissüsteemid.

Or. de
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Selgitus

Oluline on kindlaks teha teatud tegurid, mis võiksid olla kontrolli proportsionaalsuse 
tagamise aluseks.

Muudatusettepanek 424
George Lyon, Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kohapealsete kontrollidega seoses 
koostab vastutav asutus kõigi taotlejate 
alusel kontrollvalimi, mis vajaduse korral 
koosneb juhuslikust ja riskipõhisest osast, 
et saada representatiivne veamäär ja 
hõlmata samas ka kõige suuremad vead.

2. Kohapealsete kontrollidega seoses 
koostab vastutav asutus kõigi taotlejate 
alusel kontrollvalimi, mis vajaduse korral 
koosneb juhuslikust ja riskipõhisest osast, 
et saada representatiivne veamäär ja 
hõlmata samas ka alad, kus veaoht on
kõige suurem.

Kooskõlas kontrolli proportsionaalsuse 
põhimõttega tuleks arvesse võtta teatud 
elemente, nagu:
– asjaomaste summade suurus;
– juhtimis- ja kontrollsüsteemide 
varasemate auditite tulemused;
– vabatahtlik liitumine 
juhtimissüsteemidega, mis on 
sertifitseeritud vastavalt rahvusvaheliselt 
tunnustatud standarditele.

Or. en

Selgitus

Järgitakse raportööri muudatusettepanekut 62, välja arvatud kolmas taane, mis tekitab 
segadust ja võib tõenäoliselt tuua kaasa igasuguseid tarbetuid lisanõudeid.


