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Muudatusettepanek 1
Giovanni La Via
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 18, 19, 201, 209, 
210, 212

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

1. Sertifitseerimisasutus on avalik-õiguslik 
või eraõiguslik auditeerimisasutus. Juhul 
kui see asutus on eraõiguslik 
auditeerimisasutus, valib selle välja 
liikmesriik riigihankemenetluse abil. 
Sertifitseerimisasutus esitab kooskõlas 
rahvusvaheliselt tunnustatud 
auditeerimisstandarditega koostatud 
arvamuse makseasutuse raamatupidamise 
aastaaruande täielikkust, täpsust ja õigsust, 
kehtestatud kontrollisüsteemide
nõuetekohast toimimist ning ka
raamatupidamisarvestuse aluseks olevate 
tehingute seaduslikkust ja korrektsust.
Kõnealuses arvamuses märgitakse muu
hulgas, kas kontroll seab kahtluse alla 
artikli 7 lõike 3 punktis b osutatud 
halduslikus kinnitavas avalduses esitatud 
väited.

Sertifitseerimisasutus on oma tegevuses 
sõltumatu asjaomasest makseasutusest ning 
kõnealusele asutusele akrediteeringu 
andnud asutusest.

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.

2. Komisjonile antakse volitused võtta 
vastu delegeeritud õigusakte vastavalt 
artiklile 111, millega kehtestatakse
eeskirjad seoses sertifitseerimisasutuste 
staatuse ja nende teostatavate 
eriülesannete, sealhulgas kontrollidega, 
mis on kujundatud kõige tõhusamal viisil 
ja mille puhul toetutakse võimalikult 
suures ulatuses integreeritud valimitele 
eesmärgiga vähendada 
põllumajandustootjate ja liikmesriikide 
halduskoormust.
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Komisjon võtab vastu rakendusaktid ning 
kehtestab nendega eeskirjad seoses 
sertifitseerimisasutuste koostatavate 
sertifikaatide ja aruannete ning ka 
kaasnevate dokumentidega. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 112 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 2
Giovanni La Via
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 20–25, 213, 214, 
228, 240, 256, 257, 258

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12

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 
võivad olla kas avalik-õiguslikud või 
eraõiguslikud.

1. Liikmesriigid loovad toetusesaajate 
nõustamiseks põllumajandusmaa 
juhtimisega, põllumajandusliku 
majapidamise juhtimisega ja
põllumajandusliku majapidamise
riskijuhtimisega seotud küsimustes 
süsteemi („põllumajandusettevõtete 
nõustamise süsteem”), mida juhib üks või 
mitu valitud asutust. Valitud asutused 
võivad olla kas avalik-õiguslikud ja/või 
eraõiguslikud.

2. Põllumajandusettevõtete nõustamise 
süsteem hõlmab vähemalt järgmist:

2. Põllumajandusettevõtete nõustamise 
süsteem hõlmab vähemalt järgmist:

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;

b) määruse (EL) nr xxx/xxx [otsetoetused] 
III jaotise 2 peatükis sätestatud kliimat ja 
keskkonda säästvad põllumajandustavad 

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

ning põllumajandusmaa säilitamine, 
millele on osutatud määruse (EL) nr 
xxx/xxx [otsetoetused] artikli 4 lõike 1 
punktis c; välja jäetud

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) 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 a) põllumajandusettevõtete 
majandustegevuse jätkusuutlik areng 
kooskõlas maaelu arengu programmides, 
sealhulgas põllumajandusettevõtete 
ajakohastamise, konkurentsivõime 
suurendamise, eri sektoritesse 
integreerimise ning ka 
raamatupidamisarvestuse, ettevõtluse ja 
majandusressursside säästva 
majandamisega seotud põhimõtete 
edendamise ja rakendamise 
programmides ettenähtud meetmetega;

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 
põllumajanduslike majapidamiste ning 
määruse (EL) nr xxx/xxx [otsetoetused] V 
jaotises osutatud 
väikepõllumajandustootjate kavas 
osalevate prioriteetsena käsitletavate 
põllumajandustootjate majandustegevuse 
keskkonnahoidlikkus ja säästev areng.

3. Põllumajandusettevõtete nõustamise 
süsteem võib hõlmata ka eelkõige järgmist:

3. Põllumajandusettevõtete nõustamise 
süsteem võib hõlmata muu hulgas ka 
järgmist:

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

a a) põllumajandusettevõtete ülemineku 
ja nende majandustegevuse 
mitmekesistamise edendamine,
a b) riskijuhtimine ja asjakohaste 
ennetusmeetmete kasutuselevõtmine 
tegutsemiseks loodusõnnetuste, 
katastroofide ning looma- ja 
taimehaiguste korral; 
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a c) nõustamine integreeritud tõrje ja 
kemikaalivabade alternatiivide 
kasutamise asjus;

b) määruse (EL) nr xxx/xxx [maaelu areng] 
artikli 29 lõikes 3 ja artikli 30 lõikes 2
osutatud riiklike õigusaktidega kehtestatud 
miinimumnõuded.

b) määruse (EL) nr xxx/xxx [maaelu areng] 
artiklis 29 ja artiklis 30 osutatud riiklike 
õigusaktidega kehtestatud nõuded.

Or. en

Muudatusettepanek 3
Giovanni La Via
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 274–277

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetusesaajad võivad olenemata sellest, 
kas nad saavad toetust ühise 
põllumajanduspoliitika, sealhulgas maaelu 
arengu raames, kasutada 
põllumajandusettevõtete nõustamise 
süsteemi vabatahtlikult.

Toetusesaajad võivad olenemata sellest, 
kas nad saavad toetust ühise 
põllumajanduspoliitika, sealhulgas maaelu 
arengu raames, kasutada 
põllumajandusettevõtete nõustamise 
süsteemi vabatahtlikult.

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 ja kes võivad muu hulgas olla 
järgmised:

a) põllumajandustootjad, kelle juurdepääs 
muule nõuandeteenusele kui 
põllumajandusettevõtete nõustamise 
süsteemile on kõige rohkem piiratud;

b) põllumajandustootjad, kes osalevad 
määruse (EL) nr xxx/xxx [otsetoetused] 
III jaotise 2. peatükis kirjeldatud 
süsiniku-, toitaine- ja/või energiatõhususe 
meetmetes;
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c) piiratud ressurssidega tegutsevad 
võrgustikud määruse (EL) nr xxx/xxx 
[maaelu areng] artiklite 53, 61 ja 62 
tähenduses.

Põllumajandusettevõtete nõustamise 
süsteemiga tagatakse, et toetusesaajatel on 
juurdepääs põllumajandusliku
majapidamise konkreetset olukorda 
kajastavatele nõuannetele.

Põllumajandusettevõtete nõustamise 
süsteemiga tagatakse, et toetusesaajatel on 
juurdepääs põllumajandusliku 
majapidamise konkreetset olukorda 
kajastavatele nõuannetele.

Or. en

Muudatusettepanek 4
Giovanni La Via
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 288

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 mulla funktsionaalsuse jälgimist ning 
agrometeoroloogiliste ja ökonomeetriliste 
mudelite ajakohastamist. Vajaduse korral 
rakendatakse nimetatud meetmeid koostöös 
riiklike laborite ja asutustega.

Or. en

Muudatusettepanek 5
Giovanni La Via
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 388
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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 asutus on heaks kiitnud 
kontrolliaruande või sarnase dokumendi, 
milles kinnitatakse eeskirjade eiramist,
ning asjakohasel juhul pärast seda, kui 
kõnealune asutus on selle aruande kätte 
saanud. Vastavad summad kantakse 
sissenõudmise taotlemise ajal
makseasutuse võlgnike registrisse.

Or. en

Muudatusettepanek 6
Giovanni La Via
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 61–63, 420, 
422–424, 427, 433 

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Komisjon võtab kooskõlas 
artikliga 111 vastu delegeeritud 
õigusaktid seoses eeskirjadega, milles 
käsitletakse riskide tõhusaks ja 
proportsionaalseks juhtimiseks vajalikku 
kohapealsete kontrollide miinimumtaset. 
Nendes eeskirjades täpsustatakse 
olukorrad, kui liikmesriigid peavad 
kohandama kohapealsete kontrollide 
arvu, olenevalt olemuslike riskide 
tasemest, ning nende eeskirjadega 
nähakse ette võimalus vähendada 
kontrollide arvu, kui veamäärad on 
vastuvõetaval tasemel ning kehtestatud 
juhtimis- ja kontrollisüsteemid toimivad 
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nõuetekohaselt. 
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 kõigi 
toetusetaotluste ja maksetaotluste 
süstemaatilisi halduskontrolle ning seda 
täiendavad kohapealsed kontrollid, kui ei 
ole sätestatud teisiti, ja nende kontrollide 
eesmärk on jälgida toetuskavade sätete 
täitmist ning olemuslike riskide taset ning 
kontrollide arvu kohandatakse vastavalt 
kõnealusele eesmärgile.

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 valdkonnad, kus veaoht 
on kõige suurem.

Kooskõlas kontrolli proportsionaalsuse 
põhimõttega tuleks arvesse võtta teatud 
tegureid, näiteks järgmisi:
– asjaomaste summade suurus;
– juhtimis- ja kontrollisüsteemide 
varasemate auditite tulemused;
– vabatahtlik liitumine 
juhtimissüsteemidega, mis on 
sertifitseeritud vastavalt rahvusvaheliselt 
tunnustatud standarditele.

Or. en

Muudatusettepanek 7
Giovanni La Via
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 64, 65, 432, 433

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Selleks et tagada kontrolli nõuetekohane 
ja tõhus kohaldamine ning 
toetuskõlblikkuse tingimuste täitmise 
kontrolli teostamine tõhusal, ühtsel ja 

1. Selleks et tagada kontrolli nõuetekohane 
ja tõhus kohaldamine ning 
toetuskõlblikkuse tingimuste täitmise 
kontrolli teostamine tõhusal, ühtsel ja 
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mittediskrimineerival viisil, mis kaitseb 
liidu finantshuve, antakse komisjonile 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte 
kooskõlas artikliga 111 seoses 
olukordadega, kui toetusesaajad või 
nende esindajad takistavad kontrolli 
tegemist.

mittediskrimineerival viisil, mis kaitseb 
liidu finantshuve, antakse komisjonile 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte 
kooskõlas artikliga 111 seoses eelkõige
järgnevaga: 

2. Komisjon võtab rakendusaktidega vastu 
eeskirjad, mis on vajalikud käesoleva 
peatüki ühetaoliseks kohaldamiseks 
liidus. Kõnealused eeskirjad võivad 
eelkõige olla seotud järgnevaga:

-a) eeskirjad seoses olukordadega, kus 
toetusesaajad või nende esindajad 
takistavad kontrollide teostamist;

a) liikmesriikide läbiviidavate haldus- ja 
kohapealsete kontrollide eeskirjad seoses 
liidu õigusaktide kohaldamisest tulenevate 
kohustuste ja toetuskõlblikkuse 
tingimustega;

a) liikmesriikides vastavalt 
proportsionaalsele ja riskipõhisele 
lähenemisviisile läbiviidavate haldus- ja 
kohapealsete kontrollide eeskirjad seoses 
liidu õigusaktide kohaldamisest tulenevate 
kohustuste ja toetuskõlblikkuse 
tingimustega;

b) eeskirjad seoses kohapealsete 
kontrollide miinimumtasemega, mis on 
vajalik tõhusaks riskijuhtimiseks, 
sealhulgas tingimused, mille kohaselt 
peavad liikmesriigid asjaomaseid 
kontrolle suurendama või võivad neid 
vähendada, kui haldus- ja 
kontrollisüsteemid toimivad 
nõuetekohaselt ning veamäärad on 
vastuvõetaval tasemel;
c) tehtud kontrolli ja selle tulemuste 
aruandluse eeskirjad ja meetodid;

c) tehtud kontrolli ja selle tulemuste 
aruandluse eeskirjad ja meetodid;

d) nõuete järgimise kontrollimise eest 
vastutavad asutused, samuti kontrolli sisu 
ja sagedus ning turustusetapp, mille ajal 
peab kontrolle tegema;

d) nõuete järgimise kontrollimise eest 
vastutavate asutuste määramise eeskirjad, 
samuti kontrolli sisu ja sagedus ning 
turustusetapp, mille ajal kontrolle peab 
tegema;

e) süsteemi nõuetekohaseks haldamiseks 
vajalikud eeskirjad lisanõuete kohta seoses 
tolliprotseduuridega, nagu on eelkõige 
sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruses (EÜ) nr 450/2008;

e) süsteemi nõuetekohaseks haldamiseks 
vajalikud eeskirjad lisanõuete kohta seoses 
tolliprotseduuridega, nagu on eelkõige 
sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruses (EÜ) nr 450/2008;
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f) määruse (EL) nr xxx/xxx [otsetoetused] 
artiklis 38 osutatud kanepi puhul eeskirjad, 
milles käsitletakse erikontrollimeetmeid ja 
tetrahüdrokannabinooli taseme määramise 
meetodeid;

f) määruse (EL) nr xxx/xxx [otsetoetused] 
artiklis 38 osutatud kanepi puhul eeskirjad, 
milles käsitletakse erikontrollimeetmeid ja 
tetrahüdrokannabinooli taseme määramise 
meetodeid;

g) määruse (EL) nr xxx/xxx [otsetoetused] 
artiklis 42 osutatud puuvilla puhul 
tunnustatud tootmisharudevaheliste 
organisatsioonide kontrollisüsteem;

g) määruse (EL) nr xxx/xxx [otsetoetused] 
artiklis 42 osutatud puuvilla puhul 
tunnustatud tootmisharudevaheliste 
organisatsioonide kontrollisüsteem;

h) määruses (EL) nr xxx/xxx [ühine 
turukorraldus] osutatud veini puhul 
eeskirjad alade mõõtmise kohta, sealhulgas 
kontrollide ja eeskirjade kohta, millega 
reguleeritakse konkreetset finantsmenetlust 
kontrollide parandamiseks;

h) määruses (EL) nr xxx/xxx [ühine 
turukorraldus] osutatud veini puhul 
eeskirjad alade mõõtmise kohta, sealhulgas 
kontrollide ja eeskirjade kohta, millega 
reguleeritakse konkreetset finantsmenetlust 
kontrollide parandamiseks;

i) riikliku sekkumise ja eraladustamisega 
seoses toodete toetuskõlblikkuse 
kindlakstegemiseks kohaldatavad katsed ja 
meetodid, sealhulgas hankemenetluste 
kasutamine nii riikliku sekkumise kui ka 
eraladustamise puhul.

i) riikliku sekkumise ja eraladustamisega 
seoses toodete toetuskõlblikkuse 
kindlakstegemiseks kohaldatavad katsed ja 
meetodid, sealhulgas hankemenetluste 
kasutamine mõlemal juhul.

1 a. Komisjon võtab vastu rakendusaktid, 
kehtestades tähtajad, mille jooksul 
komisjon peab reageerima teatele, et 
liikmesriik kavatseb vähendada oma 
kohapealsete kontrollide arvu.

Esimese lõiguga ettenähtud rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas 
kontrollimenetlusega, millele on osutatud 
artikli 112 lõikes 3 või määruse (EL) nr 
xxx/xxx [otsetoetused], määruse (EL) nr 
xxx/xxx [maaelu areng] või vastavalt 
määruse (EL) nr xxx/xxx [ühine 
turukorraldus] vastavas artiklis.

Esimese lõiguga ettenähtud rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas 
kontrollimenetlusega, millele on osutatud 
artikli 112 lõikes 3 või määruse (EL) nr 
xxx/xxx [otsetoetused], määruse (EL) nr 
xxx/xxx [maaelu areng] või vastavalt 
määruse (EL) nr xxx/xxx [ühine 
turukorraldus] vastavas artiklis.

Or. en

Muudatusettepanek 8
Giovanni La Via
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 67–72, 619 
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui leitakse, et toetusesaaja ei vasta 
toetuskõlblikkuse tingimustele või ei täida
põllumajandusalaste sektoripõhiste 
õigusaktidega ettenähtud toetuse andmise 
tingimustega seotud kohustusi, 
lõpetatakse toetamine täielikult või 
osaliselt.

1. Kui leitakse, et toetusesaaja ei vasta
täielikult või osaliselt teatava toetuskava
toetuskõlblikkuse tingimustele, nagu on 
ette nähtud põllumajandusalaste 
sektoripõhiste õigusaktidega, lõpetatakse 
toetuse vastava osa andmine täielikult. 

Eelkõige lõpetatakse toetamine 
loendatavate ühikutega, nagu „hektarit 
maad” või „loomade arv” seotud 
toetuskõlblikkuse kriteeriumidele 
mittevastamise korral täielikult nende 
ühikute puhul, mille toetuskõlblikkuse 
kriteeriume ei täideta.
1 a. Kui toetus on seotud konkreetsete 
kohustuste täitmisega ja leitakse, et 
toetusesaaja ei täida neid kohustusi, siis 
lõpetatakse vastav toetamine täielikult või 
osaliselt.

2. Kui liidu õigusega on see ette nähtud, 
kehtestavad liikmesriigid ka karistusi, 
vähendades makstud või makstavat toetust 
või selle osa, mille puhul on 
toetuskõlblikkuse tingimused või 
kohustused täidetud, või jättes ta sellest 
maksest või selle osast ilma.

2. Kui õigusaktidega aluslepingu 
artikli 289 lõike 3 tähenduses on see ette 
nähtud – vajaduse korral edasiste 
üksikasjade alusel, mis on sätestatud 
delegeeritud õigusaktides –, kehtestavad 
liikmesriigid ka halduskaristusi, 
vähendades makstud või makstavat toetust 
või selle osa, mille puhul on 
toetuskõlblikkuse tingimused või 
kohustused täidetud, või jättes ta sellest 
maksest või selle osast ilma.

Toetuse vähendamise summa on 
astmeline vastavalt tuvastatud rikkumise 
tõsidusele, ulatusele, kestusele ja 
korduvusele ning ülemmääraks võib olla 
täielik väljaarvamine ühest või mitmest 
toetuskavast üheks või mitmeks 
kalendriaastaks.

Lõikes 1 a osutatud toetuse lõpetamise ja 
lõikes 2 osutatud halduskaristuste 
summad on astmelised vastavalt tuvastatud 
mittevastavuse laadile, tõsidusele, 
ulatusele, kestusele ja korduvusele ning 
ülemmääraks võib olla täielik 
väljaarvamine üheks või mitmeks 
kalendriaastaks ühest või mitmest 
toetuskavast või toetusmeetmest, mille 
puhul ilmnes mittevastavus. 
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2 a. Karistuste astmed põhinevad 
järgmistel üldkriteeriumidel:
– mittevastavuse raskusaste sõltub eeskätt 
selle tagajärgede olulisusest, eelkõige 
ohust, mida see kujutab asjaomasele ELi 
fondile, ning seejuures tuleb järjekindlalt 
silmas pidada asjaomase normi või nõude 
eesmärke;
– mittevastavuse ulatuse määramisel 
vaadatakse eelkõige, kas selle mõju on 
kaugeleulatuv või piirdub vaid ühe 
põllumajandusettevõttega;
– mittevastavuse kestuse määramisel 
võtab pädev asutus arvesse eelkõige selle 
tagajärje püsimise eeldatavat kestust või 
nende tagajärgede mõistlike vahenditega 
likvideerimise võimalusi;
– mittevastavuse kordumine tähendab 
seda, et sama nõude, normi või kohustuse 
mittetäitmine tuvastati rohkem kui ühel 
korral kolme järjestikuse kalendriaasta 
jooksul, tingimusel et toetusesaajat 
teavitati eelmisest mittevastavusest ning 
asjakohasel juhul on tal olnud võimalus 
võtta vajalikke meetmeid selle eelmise 
mittevastavuse likvideerimiseks.

3. Lõikes 1 osutatud toetamise 
lõpetamisega ja lõikes 2 osutatud 
karistustega seonduvad summad nõutakse 
täies ulatuses sisse.

3. Toetamise lõpetamisega ja eelnevates 
lõigetes osutatud halduskaristustega
seonduvad summad nõutakse täies ulatuses 
sisse.

Or. en

Muudatusettepanek 9
Giovanni La Via
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 78, 456, 457

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik loob ühtse haldus- ja 
kontrollisüsteemi (edaspidi „ühtne 

1. Iga liikmesriik loob ühtse haldus- ja 
kontrollisüsteemi (edaspidi „ühtne 
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süsteem”) ning haldab seda. süsteem”) ning haldab seda.
2. Ühtset süsteemi kohaldatakse määruse 
(EL) nr xxx/xxx [otsetoetused] I lisas 
loetletud toetuskavade ning määruse (EL) 
nr xxx/xxx [maaelu areng] artikli 22 lõike 
1 punktide a ja b ning artiklite 29–32, 34 ja 
35 ning vajaduse korral määruse (EL) nr 
xxx/xxx [katusmäärus] artikli 28 lõike 1 
punkti b kohaselt antava toetuse suhtes.

2. Ühtset süsteemi kohaldatakse määruse
(EL) nr xxx/xxx [otsetoetused] I lisas 
loetletud toetuskavade ning määruse (EL) 
nr xxx/xxx [maaelu areng] artikli 22 lõike 
1 punktide a ja b ning artiklite 29–32, 34 ja 
35 ning vajaduse korral määruse (EL) nr 
xxx/xxx [katusmäärus] artikli 28 lõike 1 
punkti b kohaselt antava toetuse suhtes.

Käesolevat peatükki ei kohaldata siiski 
määruse (EL) nr xxx/xxx [maaelu areng] 
artikli 29 lõikes 9 osutatud meetmete 
suhtes, samuti kõnealuse määruse artikli 22 
lõike 1 punktide a ja b alusel võetavate 
meetmete suhtes siis, kui tegemist on 
rajamiskuludega.

Käesolevat peatükki ei kohaldata siiski 
määruse (EL) nr xxx/xxx [maaelu areng] 
artikli 29 lõikes 9 osutatud meetmete 
suhtes, samuti kõnealuse määruse artikli 22 
lõike 1 punktide a ja b alusel võetavate 
meetmete suhtes siis, kui tegemist on 
rajamiskuludega.

3. Vajalikus ulatuses kohaldatakse seda ka 
VI jaotises sätestatud nõuetele vastavuse 
kontrolli suhtes.

3. Vajalikus ulatuses kohaldatakse seda ka 
VI jaotises sätestatud nõuetele vastavuse 
kontrolli suhtes.

3 a. Liikmesriigid kasutavad oma 
integreeritud süsteemide loomisel 
asjakohaselt tehnoloogiat, et vähendada 
halduskoormust ning tagada kontrollide 
tõhus ja tulemuslik teostamine. 

Or. en

Muudatusettepanek 10
Giovanni La Via
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 79, 474–477, 
BUDG 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 2 ja 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid edastavad, muu hulgas 
elektrooniliste vahendite kaudu, eelneval 
aastal kindlaksmääratud aladel põhinevad 
eeltäidetud vormid ning graafilise 
materjali, märkides kõnealuste alade 
asukoha. Liikmesriik võib otsustada, et 
toetusetaotluses tuleb märkida üksnes 

2. Liikmesriigid edastavad, muu hulgas 
elektrooniliste vahendite kaudu, eelneval 
aastal kindlaksmääratud aladel põhinevad 
eeltäidetud vormid ning graafilise 
materjali, märkides kõnealuste alade 
asukoha. Liikmesriik võib otsustada, et 
toetusetaotluses tuleb märkida üksnes 
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muutused, mis on toimunud võrreldes 
eelmisel aastal esitatud toetusetaotlusega. 
Kuid mis puutub määruse (EL) nr xxx/xxx 
[otsetoetused] V jaotises sätestatud 
väikepõllumajandustootjate kavasse, siis 
kõnealune võimalus antakse kõigile 
asjaomastele põllumajandustootjatele.

muutused, mis on toimunud võrreldes 
eelmisel aastal esitatud toetusetaotlusega. 
Kuid mis puutub määruse (EL) nr xxx/xxx 
[otsetoetused] V jaotises sätestatud 
väikepõllumajandustootjate kavasse, siis 
kõnealune võimalus antakse kõigile 
asjaomastele põllumajandustootjatele.

2 a. Liikmesriigid võivad otsustada, et 
toetusetaotlus või maksetaotlus, mis 
täidab lõikes 1 sätestatud nõudeid, kehtib
mitu aastat, eeldusel et asjaomased 
toetusesaajad kohustuvad teatama kõigist 
muudatustest algselt esitatud teabes. 
Mitmeaastase taotluse tingimuseks on 
siiski toetusesaaja iga-aastane kinnitus.

Or. en

Muudatusettepanek 11
Giovanni La Via
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 80, 81, 483, 484, 
487

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 75

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid viivad vastavalt artiklile 
61 makseasutuste või nende delegeeritud 
asutuste kaudu läbi toetusetaotluste 
halduskontrolle toetuskõlblikkuse 
tingimuste täitmise kontrollimiseks. 
Kõnealuseid kontrolle täiendavad 
kohapealsed kontrollid.

1. Liikmesriigid viivad vastavalt artiklile 
61 makseasutuste või nende delegeeritud 
asutuste kaudu läbi toetusetaotluste 
halduskontrolle toetuskõlblikkuse 
tingimuste täitmise kontrollimiseks. 
Kõnealuseid kontrolle täiendavad 
kohapealsed kontrollid, mille eesmärk on 
jälgida toetuskavade sätete täitmist ning 
olemusliku riski taset.

2. Kohapealsete kontrollide läbiviimiseks 
koostavad liikmesriigid põllumajanduslike 
majapidamiste ja/või toetusesaajate 
kontrollikava.

2. Kohapealsete kontrollide läbiviimiseks 
koostavad liikmesriigid toetusesaajate 
kontrollikava, mis koosneb juhuslikust 
osast, et saada representatiivne veamäär, 
ja riskipõhisest osast, mis võimaldab 
esmast tähelepanu kõrge riskiga 
taotlustele.

3. Liikmesriigid võivad põldude 3. Liikmesriigid võivad põldude 
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kohapealsete kontrollide teostamiseks 
kasutada kaugseiret ja ülemaailmset 
satelliitnavigatsioonisüsteemi (GNSS).

kohapealsete kontrollide teostamiseks 
kasutada kaugseiret ja ülemaailmset 
satelliitnavigatsioonisüsteemi (GNSS).

4. Toetuskõlblikkuse tingimuste täitmata 
jätmisel kohaldatakse artiklit 65.

4. Toetuskõlblikkuse tingimuste täitmata 
jätmisel kohaldatakse artiklit 65.

Or. en

Muudatusettepanek 12
Giovanni La Via
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 82, 83, 500, 504, 
508

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 76

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 68 lõikes 2 osutatud toetuskavade 
ja meetmete kohased maksed tehakse 
järgneval kalendriaastal, ajavahemikul 1. 
detsembrist 30. juunini.

1. Artikli 68 lõikes 2 osutatud toetuskavade 
ja meetmete kohased maksed tehakse 
järgneval kalendriaastal, ajavahemikul 1. 
detsembrist 30. juunini.

Kõnealusel ajavahemikul tehakse makseid 
kuni kahes osas.

Kõnealusel ajavahemikul tehakse makseid 
kuni kahes osas.

Liikmesriigid võivad siiski enne 1. 
detsembrit, kuid mitte enne 16. oktoobrit 
teha ettemakseid kuni 50 % ulatuses 
otsetoetuste puhul ja 75 % maaelu arengu 
raames antava toetuse puhul, nagu on 
osutatud artikli 68 lõikes 2.

Liikmesriigid võivad siiski enne 1. 
detsembrit, kuid mitte enne 16. oktoobrit 
teha ettemakseid kuni 50 % ulatuses 
otsetoetuste puhul ja 75 % maaelu arengu 
raames antava toetuse puhul, nagu on 
osutatud artikli 68 lõikes 2.

Ilma et see piiraks kolmanda lõigu 
kohaldamist, võib komisjon võtta vastu 
rakendusaktid, millega lubatakse 
liikmesriikidel suurendada ettemaksete 
protsendimäära 80 %ni piirkondades, kus 
põllumajandustootjad on erandlike 
tingimuste tõttu tõsistes rahalistes 
raskustes. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 112 
lõikes 3 osutatud kontrollimenetlusega.

2. Lõikes 1 osutatud makseid ei tehta enne, 
kui liikmesriigi poolt artikli 75 kohaselt 
teostatav toetuskõlblikkuse tingimuste 

2. Lõikes 1 osutatud makseid ei tehta enne, 
kui liikmesriigi poolt artikli 75 kohaselt 
teostatav toetuskõlblikkuse tingimuste 
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täitmise kontroll on lõpule viidud. täitmise kontroll on lõpule viidud.

2 a. Erandina käesoleva artikli lõikest 2 
võivad liikmesriigid otsustada, võttes 
arvesse liigse väljamakse ohtu, maksta 
kuni 50 % seoses määruse (EL) xxx/xxx 
[otsetoetused] III jaotises osutatud 
kohaldatava maksega ja 75 % toetuseks, 
mis on määratud artikli 68 lõikes 2 
osutatud maaelu arengu alusel, pärast 
artikli 61 lõikega 1 ette nähtud 
halduskontrollide lõpuleviimist. 
Väljamakse protsent on kõikide meetme 
või tegevuste kogumi raames toetuse 
saajate puhul ühesugune.
2 b. Komisjon võib ühe või mitme 
liikmesriigi nõudmisel erandjuhtudel ja 
kui saadaolevad eelarvevahendid seda 
võimaldavad, lubada ettemakseid teha ka 
enne 16. oktoobrit.

Or. en

Muudatusettepanek 13
Giovanni La Via
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 516

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) sätted toetuse arvutamise aluse 
ühtlustatud määratluse kohta, sealhulgas 
eeskirjad, kuidas tegutseda teatavatel 
juhtudel, kui toetuskõlblikud alad 
sisaldavad maastikuelemente ja puid;

b) sätted toetuse arvutamise aluse 
ühtlustatud määratluse kohta, sealhulgas 
eeskirjad, kuidas tegutseda teatavatel 
juhtudel, kui toetuskõlblikud alad 
sisaldavad maastikuelemente ja puid; ilma 
et see piiraks määruse (EL) nr xxx/xxx 
[otsetoetused] artikli 9 kohaldamist, on 
toetuskõlblikkuse eeskirjad, mille suhtes 
toetusesaajaid kontrollitakse, kooskõlas 
kliimamuutuse ja bioloogilise 
mitmekesisuse vähenemise probleemidele 
vastamisega ja seega ei tohiks nendega 
karistada kõrge loodusliku väärtusega 
põllumajandussüsteeme või ekstensiivseid 
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agrometsandussüsteeme ega põhjustada 
keskkonnakvaliteedi vähenemist; 
põllumajanduslike või ökoloogiliste 
asjaoludega põhjendatud paindlikkust 
tuleks lubada asjaomase liikmesriigi või 
piirkonna kohalike tavade alusel;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Giovanni La Via
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 93 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks hõlmavad nõuetele vastavuse 
eeskirjad 2014. ja 2015. aasta puhul ka 
püsirohumaa säilitamist. Liikmesriigid, kes 
olid liidu liikmed 1. jaanuaril 2004, 
tagavad, et maa, mis oli 2003. aasta 
pindalatoetuste taotluste esitamiseks 
ettenähtud kuupäeval püsirohumaa, ka 
säilitatakse sellisena kindlaksmääratud 
ulatuses. Liikmesriigid, kes said 2004. 
aastal liidu liikmeteks, tagavad, et maa, mis 
oli 1. mail 2004 püsirohumaa, ka 
säilitatakse sellisena kindlaksmääratud 
piirides. Bulgaaria ja Rumeenia tagavad, et 
maa, mis oli 1. jaanuaril 2007 
püsirohumaa, ka säilitatakse sellisena 
kindlaksmääratud piirides.

Lisaks hõlmavad nõuetele vastavuse 
eeskirjad 2014. ja 2015. aasta puhul ka 
püsirohumaa ja püsikarjamaa säilitamist. 
Liikmesriigid, kes olid liidu liikmed 1. 
jaanuaril 2004, tagavad, et maa, mis oli 
2003. aasta pindalatoetuste taotluste 
esitamiseks ettenähtud kuupäeval 
püsirohumaa ja püsikarjamaa, ka 
säilitatakse sellisena kindlaksmääratud 
ulatuses. Liikmesriigid, kes said 2004. 
aastal liidu liikmeteks, tagavad, et maa, mis 
oli 1. mail 2004 püsirohumaa ja 
püsikarjamaa, ka säilitatakse sellisena 
kindlaksmääratud piirides. Bulgaaria ja 
Rumeenia tagavad, et maa, mis oli 1. 
jaanuaril 2007 püsirohumaa ja 
püsikarjamaa, ka säilitatakse sellisena 
kindlaksmääratud piirides.

Liikmesriik võib nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel esimesest lõigust 
siiski kõrvale kalduda, tingimusel et ta 
võtab kasutusele meetmed oma 
püsirohumaa ja püsikarjamaa 
kogupindala märkimisväärse vähenemise 
vältimiseks.

Or. en
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Muudatusettepanek 15
Giovanni La Via
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 86, 95, 541, 542, 
621

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 99

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklis 91 sätestatud karistust 
kohaldatakse, vähendades artiklis 92 
loetletud ning kõnealusele toetusesaajale 
asjaomase kalendriaasta või asjaomaste 
aastatega seoses tehtud või tehtavate 
maksete kogusummat või jättes ta sellest 
ilma.

1. Artiklis 91 sätestatud karistust 
kohaldatakse, vähendades artiklis 92 
loetletud ning kõnealusele toetusesaajale 
asjaomase kalendriaasta või asjaomaste 
aastatega seoses tehtud või tehtavate 
maksete kogusummat või jättes ta sellest 
ilma.

Vastavate vähendamiste ja väljaarvamiste 
arvutamiseks võetakse arvesse tuvastatud 
rikkumiste tõsidust, ulatust, püsivust ja 
korduvust ning lõigetes 2–4 sätestatud 
kriteeriume.

Vastavate vähendamiste ja väljaarvamiste 
arvutamiseks võetakse proportsionaalselt 
arvesse tuvastatud rikkumiste laadi, 
tõsidust, ulatust, püsivust ja korduvust ning 
lõigetes 2–4 sätestatud kriteeriume.

2. Hooletusest tingitud rikkumise korral ei 
ole vähendamine suurem kui 5 % ja 
korduva rikkumise korral suurem kui 15 %.

2. Hooletusest tingitud rikkumise korral ei 
ole vähendamine suurem kui 5 % ja 
korduva rikkumise korral ei ole suurem kui 
15 %.

Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel 
võivad liikmesriigid otsustada, et 
vähendamist ei kohaldata, kui rikkumist 
võib selle tõsidust, ulatust ja kestust 
arvestades käsitada väiksema rikkumisena. 
Rikkumisi, mis kujutavad otsest ohtu 
rahva- või loomatervisele, ei käsitata siiski 
väiksemate rikkumistena. Toetusesaajat 
teavitatakse avastatud rikkumistest ja 
parandusmeetmete võtmise kohustusest.

Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel 
võivad liikmesriigid otsustada, et 
vähendamist ei tule kohaldada, kui 
rikkumist peaks selle tõsidust, ulatust ja 
kestust arvestades käsitama väiksema 
rikkumisena. Rikkumisi, mis kujutavad 
otsest ohtu rahva- või loomatervisele, ei 
käsitata siiski väiksemate rikkumistena.

Veelgi enam, liikmesriigid võivad seada 
sisse varajase hoiatuse süsteemi, mida 
kohaldatakse esimeste rikkumiste korral, 
mida ei käsitata tõsisena. Kui liikmesriik 
otsustab seda võimalust kasutada, saadab 
pädev asutus toetusesaajale esialgse 
hoiatuse, teavitades teda avastatud 
rikkumistest ja kohustusest võtta 
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parandusmeetmeid. Selliste süsteemide 
mõju piirdub toetusesaaja vastutavana 
hoidmisega nõuete mittetäitmise eest. 
Hoiatusele peavad järgneva aasta jooksul 
järgnema asjakohased kontrollid, et teha 
kindlaks, kas rikkumine on heastatud. Kui 
rikkumine on heastatud, siis vähendamist 
ei kohaldata. Kui rikkumist ei ole 
heastatud, kohaldatakse esimese lõigu 
kohast vähendamist tagasiulatuvalt. 
Rikkumist, mis kujutab otsest ohtu rahva-
või loomatervisele, käsitatakse siiski alati 
tõsise rikkumisena.

3. Tahtliku rikkumise korral ei tohi 
vähendamine olla põhimõtteliselt alla 20 % 
ning ülemmääraks võib olla täielik 
väljaarvamine ühest või mitmest 
toetuskavast ning seda võib kohaldada ühe 
või mitme kalendriaasta jooksul.

3. Raskest hooletusest tuleneva tõsise
rikkumise korral ei tohi vähendamine olla 
põhimõtteliselt alla 20% ning ülemmääraks 
võib olla täielik väljaarvamine ühest või 
mitmest toetuskavast ning seda võib 
kohaldada ühe või mitme kalendriaasta 
jooksul.

4. Mingil juhul ei ole vähendamiste või 
väljaarvamiste kogusumma ühel 
kalendriaastal suurem kui lõike 1 esimeses 
lõigus osutatud kogusumma.

4. Mingil juhul ei ole vähendamiste või 
väljaarvamiste kogusumma ühel 
kalendriaastal suurem kui lõike 1 esimeses 
lõigus osutatud kogusumma.

Or. en

Muudatusettepanek 16
Giovanni La Via
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 87, 96, 538, 539

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Vahendite nõuetekohase jaotamise 
tagamiseks toetuskõlblikele 
toetusesaajatele antakse komisjonile õigus 
võtta vastu delegeeritud õigusakte 
kooskõlas artikliga 111, et luua ühtlustatud 
alus nõuetele vastavusest tulenevate 
karistuste arvutamiseks, võttes arvesse 
finantsdistsipliinist tulenevaid 
vähendamisi.

1. Vahendite nõuetekohase jaotamise 
tagamiseks toetuskõlblikele 
toetusesaajatele antakse komisjonile õigus 
võtta vastu delegeeritud õigusakte 
kooskõlas artikliga 111, et luua ühtlustatud 
alus nõuetele vastavusest tulenevate 
karistuste arvutamiseks, võttes arvesse 
finantsdistsipliinist tulenevaid 
vähendamisi.
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2. Selleks et nõuetele vastavus oleks 
tagatud tõhusal, ühtsel ja 
mittediskrimineerival viisil, antakse 
komisjonile õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte kooskõlas artikliga 111 seoses 
karistuste arvutamise ja kohaldamisega.

2. Selleks et nõuetele vastavus oleks 
tagatud tõhusal, riskipõhisel ja 
proportsionaalsel, ühtsel ja 
mittediskrimineerival viisil, antakse 
komisjonile õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte kooskõlas artikliga 111 seoses 
karistuste arvutamise ja kohaldamisega. 
Need delegeeritud õigusaktid sisaldavad 
eelkõige eeskirju juhtude kohta, kui 
halduskaristusi ei määrata II lisas, 
SMR 7-s ja SMR 8-s osutatud loomade 
identifitseerimise ja registreerimise 
süsteemide tehnilise tõrke tõttu tekkinud 
rikkumiste puhul ning kui rikkumine ei 
tulene otseselt asjaomasele toetusesaajale 
omistatavast teost või tegemata jätmisest.

Or. en

Muudatusettepanek 17
Giovanni La Via
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 650–654

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui määrusega (EL) nr xxx/xxx 
[otsetoetused] ettenähtud otsetoetus 
makstakse toetusesaajale muus vääringus 
kui euro, konverteerivad liikmesriigid 
eurodes väljendatud toetusesumma 
omavääringusse, võttes aluseks kõige 
uuema ümberarvestuskursi, mille Euroopa 
Keskpank on avaldanud enne selle aasta 1. 
oktoobrit, mille puhul antakse toetust.

3. Kui määrusega (EL) nr xxx/xxx 
[otsetoetused] ettenähtud otsetoetus 
makstakse toetusesaajale muus vääringus 
kui euro, konverteerivad liikmesriigid 
eurodes väljendatud toetusesumma 
omavääringusse, võttes aluseks viimase 
kuu keskmise ümberarvestuskursi, mille 
Euroopa Keskpank on avaldanud enne selle 
aasta 1. oktoobrit, mille puhul antakse 
toetust.

Or. en

Muudatusettepanek 18
Giovanni La Via
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 98–101, 665–
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667, 670 

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ühise põllumajanduspoliitika 
tulemuslikkuse mõõtmiseks kehtestatakse 
ühine järelevalve- ja hindamisraamistik.
See hõlmab kõiki ühise 
põllumajanduspoliitika meetmete 
järelevalve ja hindamisega seotud 
vahendeid, eelkõige selliseid, mis 
seonduvad määruses (EL) nr xxx/xxx 
[otsetoetused] sätestatud otsetoetustega, 
määruses (EL) nr xxx/xxx [ühine 
turukorraldus] sätestatud turumeetmetega, 
määruses (EL) nr xxx/xxx [maaelu areng] 
sätestatud maaelu arengu meetmetega ning 
käesolevas määruses sätestatud nõuetele 
vastavuse kohaldamisega.

1. Ühise põllumajanduspoliitika 
tulemuslikkuse mõõtmiseks kehtestatakse 
ühine järelevalve- ja hindamisraamistik, 
mis eelkõige seondub

a) määruses (EL) nr xxx/xxx [otsetoetused] 
sätestatud otsetoetustega,

b) määruses (EL) nr xxx/xxx [ühine 
turukorraldus] sätestatud turumeetmetega,

c) määruses (EL) nr xxx/xxx [maaelu 
areng] sätestatud maaelu arengu 
meetmetega ning
d) käesolevas määruses sätestatud nõuetele 
vastavuse kohaldamisega.

Tulemuslikkuse tõhusa mõõtmise 
tagamiseks antakse komisjonile õigus 
võtta vastu delegeeritud õigusakte 
kooskõlas artikliga 111 seoses kõnealuse 
raamistiku sisu ja ülesehitusega.

Komisjon teostab kõnealuste 
poliitikameetmete üle järelevalvet 
liikmesriikide aruandluse põhjal 
kooskõlas käesolevas määruses sätestatud 
eeskirjadega. Komisjon kehtestab 
mitmeaastase hindamiskava; see hõlmab 
konkreetsete vahendite perioodilist 
hindamist, mida korraldab komisjon.

2. Lõikes 1 osutatud ühise 
põllumajanduspoliitika meetmete mõju 
hinnatakse seoses järgmiste eesmärkidega:

2. Lõikes 1 osutatud ühise 
põllumajanduspoliitika meetmete mõju 
hinnatakse seoses järgmiste eesmärkidega:

a) elujõuline toidutööstus, pöörates 
põhitähelepanu põllumajandustuludele, 
põllumajanduse tootlikkusele ja hindade 

a) elujõuline toidutööstus – keskendutakse 
sisendihindadele, põllumajandustulule, 
põllumajanduse tootlikkusele ja hindade 



AM\921692ET.doc 23/29 PE501.971v01-00

ET

stabiilsusele; stabiilsusele;
b) loodusvarade säästev majandamine ja 
kliimameetmed, pöörates põhitähelepanu 
kasvuhoonegaaside heitkogustele, 
elurikkusele, mullale ja veele;

b) loodusvarade säästev majandamine ja 
kliimameetmed – keskendutakse 
kasvuhoonegaasidele, elurikkusele, 
pinnasele ja veele;

c) tasakaalustatud territoriaalne areng, 
pöörates põhitähelepanu maapiirkondade 
tööhõivele, kasvule ja vaesusele 
maapiirkondades.

c) tasakaalustatud territoriaalne areng –
keskendutakse maaelu arengule, 
majanduskasvule ja vaesusele 
maapiirkondades.

Komisjon määrab rakendusaktidega 
kindlaks esimeses lõigus osutatud 
eesmärkidega seotud näitajad. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu
kooskõlas artikli 112 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Et tagada käesoleva lõike tõhus 
kohaldamine, antakse komisjonile 
volitused võtta kooskõlas artikliga 111 
vastu delegeeritud õigusaktid seoses 
järelevalve- ja hindamisraamistiku sisu ja 
ülesehitusega, sealhulgas näitajate pakett 
ja nende arvutamise meetodid.

3. Liikmesriigid esitavad komisjonile kogu 
teabe, mis on vajalik asjaomaste meetmete 
järelevalveks ja hindamiseks. Komisjon 
võtab arvesse andmevajadust ja sünergiat 
võimalike andmeallikate vahel, eelkõige 
nende kasutust vajaduse korral statistilistel 
eesmärkidel.

3. Liikmesriigid esitavad komisjonile kogu 
teabe, mis on vajalik asjaomaste meetmete 
järelevalveks ja hindamiseks. Selline teave 
põhineb võimalikult suures ulatuses 
usaldusväärsetel andmeallikatel, nagu 
põllumajandusliku raamatupidamise 
andmevõrk ja Eurostat. Komisjon võtab 
arvesse andmevajadust ja sünergiat 
võimalike andmeallikate vahel, eelkõige 
nende kasutust vajaduse korral statistilistel 
eesmärkidel.

Komisjon võtab rakendusaktidega vastu 
eeskirjad liikmesriikide esitatava teabe, 
samuti andmevajaduse ja võimalike 
andmeallikate vahelise sünergia kohta. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 112 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Komisjon võtab rakendusaktidega vastu 
eeskirjad liikmesriikide esitatava teabe 
kohta, põhjustamata neile tarbetut 
halduskoormust, samuti eeskirjad
andmevajaduse ja võimalike andmeallikate 
vahelise sünergia kohta. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 112 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

4. Iga nelja aasta tagant esitab komisjon 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruande käesoleva artikli kohaldamise 
kohta. Esimene aruanne esitatakse 
hiljemalt 31. detsembril 2017.

4. Iga nelja aasta tagant esitab komisjon 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruande käesoleva artikli kohaldamise 
kohta. Esimene aruanne esitatakse 
hiljemalt 31. detsembril 2017.

Or. en
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Muudatusettepanek 19
Giovanni La Via
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 723–725, 770

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – põhiküsimus „Muld ja süsinikuvarud” – GAEC 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mullas orgaanilise aine sisalduse taseme 
säilitamine, sealhulgas koristusjäätmete 
põletuskeeld

Mullas orgaanilise aine sisalduse taseme 
säilitamine asjakohaste meetoditega, 
sealhulgas koristusjäätmete põletuskeeld, 
välja arvatud pookimisjäätmete 
põletamine või taimekaitse-eesmärkidel 
põletamine

Or. en

Muudatusettepanek 20
Giovanni La Via
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 733–738, 771

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – põhiküsimus „Elurikkus” – SMR 2 – viimane tulp

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 3 lõige 1, artikli 3 lõike 2 punkt b, 
artikli 4 lõiked 1, 2 ja 4

Artikli 3 lõige 1, artikli 3 lõike 2 punkt b, 
artikli 4 lõiked 1, 2 ja 4, artikli 5 
punktid a, b ja d

Or. en

Muudatusettepanek 21
Giovanni La Via
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 739–744, 772

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – põhiküsimus „Elurikkus” – SMR 3 – viimane tulp

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 6 lõiked 1 ja 2 Artikli 6 lõiked 1 ja 2 ning artikli 13 
lõike 1 punkt a
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Or. en

Muudatusettepanek 22
Giovanni La Via
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 102, 748 

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – põhiküsimus „Maastik, hooldustööde minimaalne tase” – GAEC 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Maastikule iseloomulike vormide 
säilitamine, sealhulgas vajaduse korral 
hekid, tiigid, kraavid ja puude read, 
kogumid või üksikud puud, põlluservad ja 
terrassid, sealhulgas keeld lõigata hekke ja 
puid lindude pesitsemise ja poegade 
üleskasvatamise ajal ning võimalikud 
meetmed invasiivsete võõrliikide ja 
kahjurite vältimiseks

Maastikule iseloomulike vormide 
säilitamine, sealhulgas vajaduse korral 
poollooduslikud elupaigad, hekid, tiigid, 
kraavid ja puude read, kogumid või 
üksikud puud, põlluservad ja terrassid, 
sealhulgas keeld lõigata hekke ja puid 
lindude pesitsemise ja poegade 
üleskasvatamise ajal

Or. en

Muudatusettepanek 23
Giovanni La Via
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 112

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 
põllumajandusettevõtete nõustamise 
süsteemi, mis annab nõu toetusesaajatele. 
Põllumajandusettevõtete nõustamise 

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

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 24
Giovanni La Via
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 113–116, 20–25, 
213, 214, 228, 240, 256, 257, 258

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 eeskirjad. 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 
põllumajandusettevõtte tasandil. 
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 eeskirjad. Lisaks peaks 
nimetatud süsteem hõlmama teatavaid 
kliimamuutuste leevendamise ja nendega 
kohanemise, elurikkuse, veekaitse, looma-
ja taimehaigustest teatamise ja 
innovatsiooni ning ka 
põllumajandusettevõtete majandustegevuse 
keskkonnahoidlikkuse ja säästva arenguga 
seonduvaid elemente, sealhulgas 
põllumajandusettevõtete ajakohastamise, 
konkurentsivõime suurendamise, eri 
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sektoritesse integreerimise, innovatsiooni 
ja turule orienteeritusega seotud 
tegevused ning ka tegevused 
raamatupidamisarvestuse, ettevõtluse ja 
majandusressursside säästva 
majandamisega seotud põhimõtete 
edendamiseks ja rakendamiseks. Lõpuks 
võivad liikmesriigid lisada oma 
süsteemidesse põllumajandusettevõtete 
ülemineku ja nende majandustegevuse 
mitmekesistamise edendamise ning 
asjakohaste ennetusmeetmete 
kasutuselevõtu looduskatastroofide ning 
looma- ja taimehaigustega tegelemiseks, 
samuti nõustamise integreeritud tõrje ja 
kemikaalivabade alternatiivide 
kasutamise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 25
Giovanni La Via
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 276 

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Põllumajandusettevõtete nõustamise 
süsteemiga liitumine peaks toetusesaajate 
jaoks olema vabatahtlik. Kõigil 
toetusesaajatel peaks isegi ÜPP raames 
toetust mitte saades olema lubatud 
süsteemis osaleda. Liikmesriigid võivad
siiski kehtestada prioriteetsuskriteeriumid. 
Süsteemi iseloomu tõttu tuleks 
nõuandetegevuse käigus saadud teavet 
käsitada konfidentsiaalsena, välja arvatud 
liidu või liikmesriigi õigusaktide tõsise 
rikkumise korral. Süsteemi tõhususe 
tagamiseks peaksid nõustajad olema 
nõuetekohase kvalifikatsiooniga ja saama 
korrapäraselt koolitust.

(12) Põllumajandusettevõtete nõustamise 
süsteemiga liitumine peaks toetusesaajate 
jaoks olema vabatahtlik. Kõigil 
toetusesaajatel peaks isegi ÜPP raames 
toetust mitte saades olema lubatud 
süsteemis osaleda. Liikmesriigid peaksid
samas saama määrata keskkonna-, 
majandus- ja sotsiaalkriteeriumide alusel 
toetusesaajate kategooriad, kellel on 
eelisjuurdepääs põllumajandusettevõtete 
nõustamise süsteemile. Süsteemi iseloomu 
tõttu tuleks nõuandetegevuse käigus 
saadud teavet käsitada konfidentsiaalsena, 
välja arvatud liidu või liikmesriigi 
õigusaktide tõsise rikkumise korral. 
Süsteemi tõhususe tagamiseks peaksid 
nõustajad olema nõuetekohase 
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kvalifikatsiooniga ja saama korrapäraselt 
koolitust.

Or. en

Muudatusettepanek 26
Giovanni La Via
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 132–135, 516

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. 
Ette on vaja näha tõhus stiimul 
liikmesriikide jaoks, et nad vähendaksid 
kohapealsete kontrollide arvu, kui 
veamäär on vastuvõetaval tasemel, ja 
paindlikkus asjaomaste liikmesriikide või 
piirkonna kohalike tavade alusel, et 
võimaldada põhjendatud erandeid 
põllumajanduslikel, ökoloogilistel või 
keskkonnaalastel põhjustel.

Or. en
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Muudatusettepanek 27
Giovanni La Via
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 138–140

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 ühtse süsteemi 
põhielemendid, eelkõige sätted, milles 
käsitletakse elektroonilist andmebaasi, 
põldude identifitseerimise süsteemi, 
toetuse- või maksetaotlusi ning 
toetusõiguste identifitseerimis- ja 
registreerimissüsteemi. Liikmesriigid 
peaksid nende süsteemide loomisel 
kasutama asjakohaselt tehnoloogiat, et 
vähendada halduskoormust ning tagada 
tõhusad ja tulemuslikud kontrollid.

Or. en


