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LÜHISELGITUS

ÜPP sageli keerulise halduse lihtsustamine on prioriteet, mis peab olema tasakaalus tungiva 
vajadusega tagada liidu finantshuvide tõhus kaitse. 

Paremal reguleerimisel ja põllumajandusettevõtjate halduskoormuse vähendamisel peab 
olema tulevases ÜPPs oluline osa. Vältida tuleks ka põhjendamatut halduskoormust ja kulu 
riigiasutustele, eelkõige liikmesriikide eelarve konsolideerimist ja vahendite vähesust 
arvestades. Liidu rahaliste vahendite usaldusväärseks ja sihtotstarbeliseks haldamiseks ning 
nende kasutamiseks multifunktsionaalse ÜPP abil oluliste avalike hüvede pakkumiseks on 
vaja komisjoni ja liikmesriikide halduskoostööd. 

Komisjoni ettepaneku eesmärk on kehtestada ühe määrusega (horisontaalne määrus) ÜPP 
finantssätted nõuetele vastavuse, kontrolli ja karistuste kohta ja põllumajandusettevõtete 
nõustamise süsteem ning asendada sellega nõukogu määrus (EÜ) nr 1290/2005.

Komisjon soovitab piirata makseasutuste arvu ühe asutusega liikmesriigi või piirkonna kohta. 
Sellega laiendatakse sertifitseerimisasutuste pädevust ka raamatupidamisarvestuse aluseks 
olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kontrollimisele, millega siiani tegeles 
komisjon. Põllumajandusettevõtete nõustamise süsteemi kohustuslikku kohaldamisala 
liikmesriikides laiendatakse. Nõuetele vastavuse osas viib komisjon sisse teatavad 
muudatused maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuetes ja 
kohustuslikes haldusnõuetes. Komisjon teeb ettepaneku ÜPP mõlema samba ühise 
järelevalve- ja hindamisraamistiku kohta. Selle tagamiseks, et eelarve aasta ülemmäära ei 
ületataks, kasutab komisjon igakuist varajase hoiatamise ja järelevalvesüsteemi. 

Komisjoni ettepaneku kohaselt tuleks liikmesriigi eelarvest kanda kõik sissenõudmata 
maksega seonduvad finantstagajärjed, kusjuures praegu kantakse maksed ühiselt ELi ja 
liikmesriikide eelarvest. Praegu kehtivad eeskirjad sissenõudmata maksega seonduvate 
finantstagajärgede kohta jäetaks kehima nagu ka protsent sissenõutud summadest, mille 
liikmesriigid võivad kinni pidada (artikli 57 lõige 2 ja artikkel 100), kuna need 
kompenseerivad liikmesriikide kantud halduskulud ja seega aitavad luua tõhusama 
kontrollisüsteemi. 

On äärmiselt oluline tagada toetuse maksmisega seotud avaliku huvi nõuetest kinnipidamine. 
Samas vajavad põllumajandusettevõtjad sihipärast nõustamist täidetavate nõuete valdkonnas. 
Kontrollid ja finantskorrektsioonid peavad olema tõhusad ja hoiatavad, aga ka 
proportsionaalsed. 

Käesoleva raporti koostamises on lähtutud komisjoni poolt järgmises mitmeaastases 
finantsraamistikus ÜPP-le ette nähtud kogusummadest. Põhimõttelised muudatused 
eelarveprojektis eeldaks ka käesoleva arvamuse sisulist läbivaatamist.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval põllumajanduse ja maaelu arengu komisjonil lisada oma 
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raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(3) Selleks et täiendada või muuta 
käesoleva määruse teatavaid 
mitteolemuslikke osi, tuleks komisjonile 
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 
halduskaristuste, tagatistega seotud 
eeskirjade, ühtse haldus- ja 
kontrollisüsteemi toimimise, tehingute 
kontrollist vabastatud meetmete, nõuetele 
vastavuse raames kohaldatavate karistuste, 
püsirohumaa ja -karjamaa säilitamise 
eeskirjade, eurot mittekasutavate 
liikmesriikide kasutatava rakendusjuhu ja 
vahetuskursiga seotud eeskirjade ning ÜPP 
raames võetavate meetmete ühise 
hindamisraamistiku sisuga. On eriti 
oluline, et komisjon viiks oma 
ettevalmistava töö 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.

(Neid kahte muudatusettepanekut, mis 
asendavad „karistuse” 
„halduskaristusega” ja „püsirohumaa” 
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„püsirohumaa ja -karjamaaga”, 
kohaldatakse kogu teksti ulatuses; nende 
vastuvõtmise korral tehakse vastavad 
muudatused kogu tekstis.)

Selgitus

Sõna „karistus” asendatakse sõnaga „halduskaristus” määruse (EÜ, Euratom) nr 2988/95 
(Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse kohta) artiklite 4 ja 5 tähenduses.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Käesoleva määrusega tuleks 
vajaduse korral ette näha erandid 
vääramatu jõu ja erandlike asjaolude 
korral. Põllumajandust käsitlevate 
määruste valdkonnas tuleks vääramatu 
jõu mõistet tõlgendada Euroopa Liidu 
Kohtu praktikat arvestades.

Muudatusettepanek 3

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 

välja jäetud
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kohaldama hiljemalt 1. jaanuarist 2013.

Muudatusettepanek 4

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 
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

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
IV jaotis – II peatükk – 4. jagu

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. jagu on välja jäetud

Muudatusettepanek 6

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mõistega „põllumajandusalased 
sektoripõhised õigusaktid” on hõlmatud 
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kõik kohaldatavad õigusaktid, mis on 
vastu võetud ELi toimimise lepingu artikli 
43 alusel ühise põllumajanduspoliitika 
raames, ja vajaduse korral kõik 
delegeeritud õigusaktid või rakendusaktid, 
mis on vastu võetud nende õigusaktide 
alusel.

Muudatusettepanek 7

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mõiste „eeskirjade eiramine” tähendab 
eeskirjade eiramist nõukogu 18. detsembri 
1995. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 
2988/95 (Euroopa ühenduste 
finantshuvide kaitse kohta)1 tähenduses.
_______________
1ELT L 312, 23.12.1995, lk 1.

Muudatusettepanek 8

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

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 liikmesriigi 
poolt avaliku pakkumismenetluse abil 
valitud avalik-õiguslik või eraõiguslik 
auditeerimisasutus, kes esitab kooskõlas 
liidu auditeerimisstandarditega koostatud
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.
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Nõukogu määrab komisjoni 
ettepanekul, mis esitatakse hiljemalt selle 
kalendriaasta 31. märtsiks, mille suhtes 
lõikes 1 osutatud kohandust kohaldatakse, 
kõnealuse kohanduse kindlaks hiljemalt 
sama kalendriaasta 30. juuniks.

2. Euroopa Parlament ja nõukogu 
määravad komisjoni ettepanekul, mis 
esitatakse hiljemalt selle kalendriaasta 31. 
märtsiks, mille suhtes lõikes 1 osutatud 
kohandust kohaldatakse, kõnealuse 
kohanduse kindlaks hiljemalt sama 
kalendriaasta 30. juuniks.

Selgitus

Vastab Lissaboni lepinguga vastavusse viimise protsessi raames 4. juulil 2012. aastal vastu 
võetud parlamendi seisukohale (P7_TA-PROV(2012)0281).

Muudatusettepanek 10

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. (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Selgitus

Vastab Lissaboni lepinguga vastavusse viimise protsessi raames 4. juulil 2012. aastal vastu 
võetud parlamendi seisukohale (P7_TA-PROV(2012)0281).
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Muudatusettepanek 11

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.

Selgitus

Vastab Lissaboni lepinguga vastavusse viimise protsessi raames 4. juulil 2012. aastal vastu 
võetud parlamendi seisukohale (P7_TA-PROV(2012)0281).

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

välja jäetud

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 
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liikmesriigis projektidele antud auhindade 
kogusummaga.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

välja jäetud

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.
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Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

välja jäetud

Artikli 37 lõikeid 3, 4 ja 5 kohaldatakse 
mutatis mutandis.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44

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 kohaselt teostatud 
kontrollide arvu ja tulemuste kohta ning 
liikmesriigid ületavad selle aja, võib 
komisjon peatada kooskõlas 
proportsionaalsuse põhimõttega artiklis 18 
osutatud igakuised maksed või artiklis 35 
osutatud vahemaksed, mille puhul ei ole 
vastavat statistilist teavet saadetud õigel 
ajal.
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Muudatusettepanek 16

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Komisjon teavitab kohapealsest 
kontrollist aegsasti asjaomast liikmesriiki 
või liikmesriiki, kelle territooriumil 
kontroll läbi viiakse, ja koordineerib 
kontrolle, mis viiakse võimaluse korral 
läbi samaaegselt, nagu on sätestatud 
käesoleva määruse artikli 61 lõikes 4.
Asjaomase liikmesriigi esindajad võivad 
sellises kontrollis osaleda.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. 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.

1. 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 ka 
elektroonilisel kujul.

Selgitus

Muudatusettepanek on kooskõlas komisjoni 2. mai 2012. aasta rakendusmäärusega (EL) nr 
375/2012 (ELT L 118, 3.5.2012, lk 4–5). 
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Muudatusettepanek 18

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. 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.

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

Selgitus

Lepitusmenetluse tulemusele antakse suurem osakaal vastavuse kontrollimise menetluses. 

Muudatusettepanek 19

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 amet on heaks kiitnud 
kontrolliaruande või sarnase dokumendi,
milles kinnitatakse eeskirjade eiramist, 
ning asjakohasel juhul pärast seda, kui 
kõnealune amet on selle aruande kätte 
saanud. Vastavad summad kantakse 
sissenõudmise taotlemise ajal 
makseasutuse võlgnike registrisse.

Selgitus

Mõiste „esimene ilmnemine” on liiga laialivalguv, samas on õiguslik täpsus 
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sissenõudmismenetluses äärmiselt oluline.

Muudatusettepanek 20

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Olemasolevat kontrolli- ja 
karistussüsteemi kasutatakse kõigi 
täiendavate maksesüsteemide puhul, et 
hoida sellega ära täiendav halduskoormus 
ja/või täiendavad kulud.

Muudatusettepanek 21

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid võivad otsustada, et 
toetuse- või maksetaotlus, mis vastab 
lõikes 1 sätestatud nõuetele, kehtib mitu 
aastat, tingimusel et asjaomased 
toetusesaajad kohustuvad andma aru iga 
muutuse kohta teabes, mis nad esmalt 
esitasid. Mitmeaastase taotluse kehtivus 
sõltub siiski toetusesaaja iga-aastasest 
kinnitusest osalemiskinnituse kujul.

Selgitus

Kehtiva ELi õigusakti kohaselt annab pädev asutus põllumajandusettevõtjatele varasema 
vormi põhjal eeltäidetud vormid ja põllumajandusettevõtja võib nendesse teha vajaduse 
korral muudatusi. Põllumajandusettevõtja peab vormi täitma siiski igal aastal. 
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Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 93 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

23. oktoobri 2000. aasta direktiivi 
2000/60/EÜ, millega kehtestatakse 
ühenduse veepoliitika alane 
tegevusraamistik, käsitatakse II lisa osana 
niipea, kui kõnealust direktiivi 
rakendavad kõik liikmesriigid ning on 
kindlaks määratud 
põllumajandustootjatele otse 
kohaldatavad kohustused. Kõnealuste 
elementide arvessevõtmiseks antakse 
komisjonile õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte kooskõlas artikliga 111 seoses 
II lisa muutmisega 12 kuu jooksul alates 
hetkest, mil viimane liikmesriik on 
teavitanud komisjoni direktiivi 
rakendamisest.

välja jäetud

Selgitus

On äärmiselt oluline kindlustada tõhus veemajandus kogu ELis. Komisjonile volituste 
delegeerimise asemel tuleks veepoliitika raamdirektiiv (2000/60/EÜ) hõlmata vastavuse 
kontrolli kohaldamisalasse seadusandliku tavamenetluse kohaselt, kui liikmesriigid on selle 
rakendanud. 

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 93 – lõik 4

 Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. 
oktoobri 2009. aasta direktiivi 
2009/128/EÜ, millega kehtestatakse 
ühenduse tegevusraamistik pestitsiidide 
säästva kasutamise saavutamiseks, 
käsitatakse II lisa osana niipea, kui
kõnealust direktiivi rakendavad kõik 
liikmesriigid ning on kindlaks määratud 

välja jäetud
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põllumajandustootjatele otse 
kohaldatavad kohustused. Kõnealuste 
elementide arvessevõtmiseks antakse 
komisjonile õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte kooskõlas artikliga 111 seoses 
II lisa muutmisega 12 kuu jooksul alates 
hetkest, mil viimane liikmesriik on 
teavitanud komisjoni direktiivi 
rakendamisest, sealhulgas integreeritud 
taimekaitse alastest kohustustest.
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