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Muudatusettepanek 780
Giovanni La Via

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 70c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(70c) Kohus ei vaidlustanud oma otsuses 
eesmärgi – tugevdada avalikkuse kontrolli 
EAGFist ja EAFRDst saadud raha 
kasutamise üle – õiguspärasust. Seda 
eesmärki tuleks analüüsida uue 
finantsjuhtimis- ja kontrolliraamistiku 
alusel, mida kohaldatakse alates 1. 
jaanuarist 2014. Kõnealuse raamistikuga 
seoses ei saa riiklike haldusasutuste 
tehtav kontroll olla ammendav ning 
peaaegu kõigi kavade puhul saab 
kohapeal kontrollida vaid piiratud osa 
kogumist. Kehtivatest minimaalsetest 
kontrollimääradest suuremate määrade 
kehtestamine tekitaks riigiasutustele 
täiendavat finants- ja halduskoormust 
ning see ei oleks antud juhul kulutõhus. 
Lisaks on uue raamistikuga nähtud ette, 
et liikmesriigid võivad teatavatel 
tingimustel vähendada kohalpealsete 
kontrollide arvu. Sellega seoses tugevdab 
põllumajandusfondide toetusesaajate 
nimede avaldamine avalikkuse kontrolli 
kõnealuste fondide kasutamise üle ning 
on seepärast kasulik täiendus haldus- ja 
kontrolliraamistikule, mida on vaja liidu 
finantshuvide piisava kaitsetaseme 
tagamiseks. Riigiasutustel peaks liidu 
fondide rakendamise haldusmenetlusi 
lihtsustavate ja halduskulusid 
vähendavate uute eeskirjade kohaldamisel 
olema võimalik toetuda avalikkuse 
kontrollile, eelkõige selle ennetava ja 
hoiatava mõju kaudu pettuse ning riiklike 
vahendite mis tahes väärkasutuse suhtes, 
takistades toetusesaajatel õigusvastaselt 
käituda.

(70c) Kohus ei vaidlustanud oma otsuses 
eesmärgi – tugevdada avalikkuse kontrolli 
EAGFist ja EAFRDst saadud raha 
kasutamise üle – õiguspärasust. 
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Or. en

Selgitus

Avalikkuse kontroll ei saa asendada pädevate asutuste tööd. 

Muudatusettepanek 781
Giovanni La Via

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 70d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(70d) EAGFist ja EAFRDst saadud raha 
kasutamise üle tehtava avalikkuse kontrolli 
eesmärki, mille poole püüeldakse 
toetusesaajate andmete avaldamisega, saab 
saavutada üksnes selliselt, et tagatakse 
avaldatava teabe teatav tase. Kõnealune 
teave peaks hõlmama toetusesaaja 
isikuandmeid, toetuse summat ja seda, 
millisest fondist toetus saadi, ning 
asjaomase meetme eesmärki ja laadi.
Kõnealune teave tuleks avaldada sellisel 
viisil, mis piiraks vähemal määral
toetusesaajate õigust eraelu puutumatusele 
üldiselt ning täpsemalt isikuandmete 
kaitsele, mis on Euroopa Liidu põhiõiguste 
harta artiklites 7 ja 8 tunnustatud õigused.

(70d) EAGFist ja EAFRDst saadud raha 
kasutamise üle tehtava avalikkuse kontrolli 
eesmärki, mille poole püüeldakse 
toetusesaajate andmete avaldamisega, saab 
saavutada üksnes selliselt, et tagatakse 
avaldatava teabe teatav tase. Kõnealune 
teave peaks hõlmama igast fondist saadud
toetuse summat ning asjaomase meetme 
eesmärki ja laadi. Ühise 
põllumajanduspoliitika raames antavate 
toetuste territoriaalsest jaotusest õige 
ülevaate saamiseks tuleks anda samuti 
teavet nende ettevõtete asukoha kohta, 
kelle suhtes nimetatud meetmeid 
kohaldatakse. Selleks et kaitsta
toetusesaajate õigust eraelu puutumatusele 
üldiselt ning kaitsta täpsemalt nende 
isikuandmeid, mis on Euroopa Liidu 
põhiõiguste harta artiklites 7 ja 8 
tunnustatud õigused, ei tohiks 
toetusesaajate nimesid avaldada ning 
toetusesaajad peaksid olema 
identifitseeritavad koodi järgi.

Or. en

Selgitus

Ühise põllumajanduspoliitika raames antavate toetuste territoriaalsest jaotusest õige ülevaate 
saamiseks tuleks anda teavet ettevõtete asukoha kohta. Toetusesaajate nimesid ei tohiks 
avaldada, et mitte seada ohtu nende eraelu ja turvalisust.
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Muudatusettepanek 782
Giovanni La Via

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 70e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(70e) Üksikasjade avaldamine meetme 
kohta, mis annab põllumajandustootjale 
õiguse toetust saada, ning toetuse laadi ja 
eesmärgi kohta annaks konkreetset teavet 
rahastatud tegevuse kohta ja toetuse 
andmise eesmärgi kohta. See suurendaks 
avalikkuse kontrolli ennetavat ja 
hoiatavat mõju finantshuvide kaitsmisel.

(70e) Üksikasjade avaldamine meetme 
kohta, mis annab põllumajandustootjale 
õiguse toetust saada, konkreetse toetuse 
laadi ja eesmärgi ning piirkonna kohta, 
kus meedet kohaldatakse, annaks teavet 
rahastatud tegevuse kohta ja toetuse 
andmise eesmärgi kohta. See aitaks tõsta 
teadlikkust põllumajanduses pakutavatest 
avalikest hüvedest ning toetada 
põllumajandussektoris antavate 
riigitoetuste õiguspärasust.

Or. en

Muudatusettepanek 783
Giovanni La Via

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 70f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(70f) Selleks et jälgida tasakaalu ühelt 
poolt EAGFist ja EAFRDst saadud raha 
kasutamise üle tehtava avalikkuse 
kontrolliga seotud taotletava eesmärgi ja 
teiselt poolt üldiselt toetusesaajate eraelu 
puutumatust käsitleva õiguse ning 
isikuandmete kaitse vahel, tuleks võtta 
arvesse abi tähtsust. Pärast ulatuslikku 
analüüsi ja sidusrühmadega 
konsulteerimist ilmnes, et sellise 
avaldamise tõhustamiseks ning 
toetusesaajate õiguste riive piiramiseks 
tuleks saadud toetussumma suhtes 
kehtestada lävend, millest vähem toetust 
saanud isiku nime ei avaldata.

välja jäetud 
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Or. en

Selgitus

Lävendit ei ole vaja, kui iga toetusesaaja on identifitseeritav koodi järgi.

Muudatusettepanek 784
Giovanni La Via

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 70g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(70g) Lävend peaks kajastama ÜPP 
raamistikus kehtestatud toetuskavade 
taset ja põhinema sellel. Kuna 
liikmesriikide põllumajanduse struktuurid 
varieeruvad märkimisväärselt ning need 
võivad märgatavalt erineda liidu keskmise 
põllumajandusettevõtte struktuurist, 
tuleks lubada liikmesriikidel kohaldada 
nende konkreetset olukorda kajastavaid 
minimaalseid künniseid. Määruses 
xxx/xxx [otsetoetused] on sätestatud 
lihtne ja konkreetne kava väikeste 
põllumajandusettevõtete jaoks. Kõnealuse 
määruse artikliga 49 on kehtestatud 
toetussumma arvutamise kriteeriumid. 
Järjepidevuse huvides tuleks neid 
kriteeriume seoses toetusesaaja nime 
avaldamisega kasutada konkreetse 
lävendi kindlaksmääramisel liikmesriikide 
kaupa. Allapoole teatavat lävendit tuleks 
avaldada kogu asjaomane teave, välja 
arvatud toetusesaaja nimi, et anda 
maksumaksjale tõepärane pilt ÜPPst.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Lävendit ei ole vaja, kui iga toetusesaaja on identifitseeritav koodi järgi.
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Muudatusettepanek 785
Giovanni La Via

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 1 – sissejuhatav lause

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad EAGFi ja EAFRD
toetusesaajate andmete iga-aastase 
tagantjärele avaldamise. Avaldatakse 
järgmine teave:

1. Liikmesriigid tagavad EAGFi ja EAFRD
toetusesaajatele makstud summade iga-
aastase tagantjärele avaldamise.
Avaldatakse järgmine teave:

Or. en

Selgitus

Toetusesaajate nimesid ei tohiks avaldada, et mitte seada ohtu nende eraelu ja turvalisust.

Muudatusettepanek 786
Giovanni La Via

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110a – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ilma et see piiraks käesoleva määruse 
artikli 110b esimest lõiget, toetusesaaja 
nimi:

(a) iga toetusesaaja on identifitseeritav 
koodi järgi, mille vormi üle otsustavad 
liikmesriigid;

(i) ees- ja perekonnanimi, kui 
toetusesaajad on füüsilised isikud;
(ii) täielik ametlik registreeritud nimi, kui 
toetusesaaja on juriidiline isik, kellel on 
asjaomase liikmesriigi õiguse kohaselt 
autonoomne staatus;
(iii) täielik ametlik registreeritud või muul 
viisil ametlikult tunnustatud nimi, kui 
toetusesaaja on iseseisva õigusvõimeta 
juriidiliste isikute ühendus;

Or. en
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Selgitus

Toetusesaajate nimesid ei tohiks avaldada, et mitte seada ohtu nende eraelu ja turvalisust.

Muudatusettepanek 787
Giovanni La Via

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110a – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) EAGFist või EAFRDst rahastatud 
meetme liik ja kirjeldus ning fond, millest 
punktis c osutatud toetus saadi.

(d) EAGFist või EAFRDst rahastatud 
meetme liik ja kirjeldus ning fond, millest 
punktis c osutatud toetus saadi, samuti 
piirkonnad, kus asuvad ettevõtted, kelle 
suhtes nimetatud meedet kohaldatakse.

Or. en

Selgitus

Vald, kus toetusesaaja elab või on registreeritud, võib olla väga kaugel selle ettevõtte 
asukohast, kelle suhtes meedet kohaldatakse. Ühise põllumajanduspoliitika raames antavate 
toetuste territoriaalsest jaotusest õige ülevaate saamiseks tuleks samuti anda teavet ettevõtete 
asukoha kohta.

Muudatusettepanek 788
Giovanni La Via

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 110b
Lävend

välja jäetud

Kui toetusesaaja on kalendriaastal 
saanud toetussumma, mis on võrdne 
liikmesriigi poolt vastavalt määruse (EL) 
nr otsetoetused/xxx artiklile 49 
kehtestatud summaga või on sellest 
väiksem, ei avalda kõnealune liikmesriik 
selle toetusesaaja nime, nagu on ette 
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nähtud käesoleva määruse artikli 110a 
lõike 1 esimeses lõigus.
Komisjon avaldab artikli 110d alusel 
vastu võetud eeskirjade kohaselt 
toetussummad, mille liikmesriik on 
kehtestanud vastavalt määruse (EÜ) nr 
otsetoetused/xxx artiklile 49 ja millest ta 
on komisjoni nimetatud määruse kohaselt 
teavitanud.
Käesoleva artikli esimese lõigu 
kohaldamisel avaldavad liikmesriigid 
artikli 110a lõike 1 esimese lõigu 
punktides b, c ja d osutatud teabe ning 
toetusesaaja on identifitseeritav koodi 
järgi. Liikmesriigi otsustavad kõnealuse 
koodi vormi üle.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek tuleneb artikli 110a lõike 1 punkti a kohta esitatud muudatusettepanekust.

Muudatusettepanek 789
Giovanni La Via

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110d – lõik -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse volitused võtta artikli 
111 kohaselt vastu delegeeritud õigusakte, 
milles käsitletakse artikli 110a lõike 1 
punktis d osutatud piirkondade 
määratlemist.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek täiendab artikli 110a lõike 1 punkti d kohta esitatud 
muudatusettepanekut.
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