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LÜHISELGITUS

Seoses ÜPP toetuskavade raames põllumajandusettevõtetele makstavate otsetoetuste 
eelarvekontrolli aspektiga on eelarvekontrollikomisjoni arvamuse koostaja esmaeesmärgid 
läbipaistvus, lihtsustamine ja halduskoormuse vähendamine, säilitades samas 
poliitikaeesmärkidena toiduga kindlustatuse, keskkonnasäästlikkuse ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse.

Lihtsustamise vajadus on välja toodud Euroopa Parlamendi 18. mai 2010. aasta resolutsioonis 
ühise põllumajanduspoliitika lihtsustamise kohta (2009/2155(INI)), milles sisalduvad 
järgmised palved ja soovitused komisjonile:
– püüda uue määruse kehtestamisel vähendada ühtlasi ka tarbetut koormust;
– ÜPP täiendav lihtsustamine on vajalik selleks, et vähendada ELi institutsioonide, 
liikmesriikide ja toetuse saajate kulusid selle poliitika rakendamisel;
– ÜPP meetmed peaksid olema proportsioonis eesmärgiga ning õigusloometee tuleks valida 
ainult juhul, kui see on tõepoolest põhjendatud;
– liikmesriikidel peaks olema maaelu arengukavade raames võimalus võtta eelkõige 
väikeettevõtete jaoks kasutusele kindla maksumääraga maatükke puudutav süsteem;
– ühtse otsemaksete kava lihtsustamiseks tuleks lõpetada sama üksikasjaliku teabe iga-aastane 
edastamine;
– tulevane süsteem peaks arvesse võtma lihtsustamise põhimõtet ja seda, et lihtsustamine, 
läbipaistvus ja õiglus peaksid olema ÜPP reformi peamised prioriteedid.

Eelarvekontrollikomisjoni arvamuse koostajale tekitab muret asjaolu, et praegune ettepanek, 
vaadelduna komisjoni mõjuhinnangu (SEC(2011) 1153 final) seisukohast, sisaldab mitmeid 
sätteid, mis võivad takistada halduskoormuse vähendamise eesmärgi saavutamist, pidades 
eriti silmas neid sätteid, mis puudutavad keskkonnasäästlikumaks muutmist, aktiivseid 
põllumajandustootjaid, kohustuslikke toetuskavasid noortele põllumajandustootjatele ja 
väikepõllumajandustootjatele jms.

Oma seisukohtade ja toodud muudatusettepanekute kinnituseks sooviks arvamuse koostaja 
pöörata tähelepanu mitmetele tähelepanuväärsetele elementidele komisjoni mõjuhinnangu 
„Ühise põllumajanduspoliitika lihtsustamine” 8. lisas.

Punktis 2.4.2. „Sidusrühmade konsultatsiooni tulemused mõjuhinnangus” on eelkõige 
märgitud, et „Paljud leidsid, et oluline on vähendada halduskoormust. Paljud väitsid, et 
halduskoormust kasvatab eriti keskkonnasäästlikumaks muutmine […].”

Punktis 2.4.3. „Ajutise lihtsustamisalase nõuanderühma tulemused” on lisaks välja toodud 
järgmist: „Konverentsil osalejatelt saime selge sõnumi, et osa mainitud uuendustest 
(täpsemalt aktiivse põllumajandustootja määratlus, eraldi toetuskava 
väikepõllumajandustootjatele ja keskkonnasäästlikumaks muutmine) ei kujuta endast 
lihtsustamist, vaid pigem kasvatavad haldus- ja kontrollikoormust ning suurendavad 
tehinguvigade riski”. Sellega seoses on sidusrühmad soovitanud, et „uuenduslikud elemendid 
peaksid olema võimalikult lihtsad, kaasamata liigselt keerukaid tingimusi, ning liikmesriikide 
võimuorganitel peaks olema neid võimalik automaatselt rakendada ja kontrollida läbi 
olemasolevate vahendite [..]” ja „[..] kavandatud uued elemendid on ainult sellisel juhul 
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piisavalt kontrollitavad ja teostatavad, kui liikmesriikidele antakse piisavalt paindlikkust, et 
neid kohandada vastavalt suuresti erinevatele riiklikele ja piirkondlikele oludele [..].”

Eelarvekontrollikomisjoni arvamuse koostaja arvates on murettekitav ka seisukoht, mis on 
toodud punktis 4.2.3. „Halduskulude arvestus võttes arvesse otsetoetustega seotud õiguslike 
kohustuste muutust pärast 2013. aastat”, kus väidetakse eelkõige, et „tulemused [..] näitavad, 
et tulevase otsetoetuste süsteemi puhul suureneks halduskulude kogusumma ligikaudu 15% 
võrra.”

Lõpuks, punktis 4.3. „Laiemate poliitikastsenaariumite hinnang“ väidetakse, et „Oodatavat 
halduskoormuse tõusu seoses mõnede uute suundadega, mis aitavad paremini läheneda 
esimese astme maksetele (keskkonnasäästlikumaks muutmine ja aktiivsed 
põllumajandustootjad), võib osaliselt neutraliseerida lihtsustamine, mida pakuvad 
väikepõllumajandustootjate kava ja otsetoetuste võimaldamine ühtsetes summades vastavalt 
põllumajandusmaa hektaritele riiklikul või piirkondlikul tasemel.” Arvamuse koostaja on 
siiski seisukohal, et komisjon üritab kompenseerida tülikaid elemente, nagu 
keskkonnasäästlikumaks muutmine ja aktiivsed põllumajandustootjad, läbi liigse 
lihtsustamise väikepõllumajandustootjate osas, keda puudutavad sätted on tehtud 
liikmesriikidele kohustuslikuks ja kelle suhtes ei kehti nõuetele vastavuse sätted. Seetõttu 
üritab arvamuse koostaja luua tasakaalu, pakkudes välja vabatahtliku 
väikepõllumajandustootjate toetuskava ning vähem koormavad sätted 
keskkonnasäästlikumaks muutmise ja aktiivsete põllumajandustootjate kohta.

Et oma seisukohta veelgi kinnitada, viitab arvamuse koostaja 8. lisa all-lisale 
„Lihtsustamisalase konverentsi tulemused”, milles jõuti aktiivsete põllumajandustootjate ja 
toetuskõlbuliku maa osas seisukohale, et „[..] nüüdseks on selge, et ELi tasemel ei ole sellist 
ühtset kriteeriumi, millega võiks määratleda aktiivset põllumajandustootjat, kuna struktuurid 
ja olukorrad eri riikides erinevad omavahel suuresti.” 

MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Üks ÜPP reformi peamisi eesmärke 
ja nõudeid on vähendada 
halduskoormust. Seda eesmärki tuleks 
otsetoetuste kava vastavate sätete 
kujundamisel kindlalt arvesse võtta. 
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Toetuskavade hulk ei tohiks ületada 
vajalikku määra ning 
põllumajandustootjad ja liikmesriigid 
peavad olema võimelised täitma nendega 
seotud nõudeid ja kohustusi ilma liigse 
bürokraatiata. Tegelikkusest lähtuvad 
piirnormid, mõistlikud miinimummäärad 
ja sobiv tasakaal usalduse ja kontrolli 
vahel aitavad tulevikus vähendada 
liikmesriikide ja toetusesaajate 
halduskoormust.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Tuleks selgitada, et Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu [kuupäev] määrust 
(EL) nr […] (ühise põllumajanduspoliitika 
rahastamise, haldamise ja järelevalve 
kohta)13 [horisontaalne ÜPP määrus] ning 
kõnealuse määruse kohaselt vastuvõetud 
sätteid tuleks kohaldada seoses käesolevas 
määruses sätestatud meetmetega. Selleks et 
tagada järjepidevus ÜPPd käsitlevate 
muude õigusaktidega, on mõned praegu 
määrusega (EÜ) nr 73/2009 kehtestatud 
eeskirjad sätestatud nüüd määruses (EL) nr 
[…] [horisontaalne ÜPP määrus], eelkõige 
eeskirjad, millega tagatakse otsetoetusi 
käsitlevate sätetega ettenähtud kohustuste 
täitmine, sealhulgas kontroll ning 
haldusmeetmete ja -karistuste kohaldamine 
eeskirjade rikkumisel, ning eeskirjad 
nõuetele vastavuse kohta, nagu 
kohustuslikud majandamisnõuded, hea 
põllumajandus- ja keskkonnaseisund, 
asjaomaste meetmete järelevalve ja 
hindamine ning alusetute maksete 
sissenõudmisega seotud eeskirjad.

(3) Tuleks selgitada, et Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu [kuupäev] määrust 
(EL) nr […] (ühise põllumajanduspoliitika 
rahastamise, haldamise ja järelevalve 
kohta) 13 [horisontaalne ÜPP määrus] ning 
kõnealuse määruse kohaselt vastuvõetud 
sätteid tuleks kohaldada seoses käesolevas 
määruses sätestatud meetmetega. Selleks et 
tagada järjepidevus ÜPPd käsitlevate 
muude õigusaktidega, on mõned praegu 
määrusega (EÜ) nr 73/2009 kehtestatud 
eeskirjad sätestatud nüüd määruses (EL) nr 
[…] [horisontaalne ÜPP määrus], eelkõige 
eeskirjad, millega tagatakse otsetoetusi 
käsitlevate sätetega ettenähtud kohustuste 
täitmine, sealhulgas kontroll ning 
haldusmeetmete ja -karistuste kohaldamine 
eeskirjade rikkumisel, ning eeskirjad 
nõuetele vastavuse kohta, nagu 
kohustuslikud majandamisnõuded, hea 
põllumajandus- ja keskkonnaseisund, 
asjaomaste meetmete järelevalve ja 
hindamine ning alusetute maksete 
sissenõudmisega seotud eeskirjad.
Sertifitseerimisasutuse ülesanded ja 
kohustus hinnata tehingute seaduslikkust 
ja korrektsust ning usaldusväärse 
finantsjuhtimise põhimõtte järgimine ei 
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tohiks liikmesriikidele kaasa tuua 
halduskoormuse täiendavat kasvu.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Komisjonile tuleks aluslepingu artikli 
290 kohaselt anda õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte, et täiendada või 
muuta käesoleva määruse teatavaid 
mitteolemuslikke osi. Eriti oluline on, et 
komisjon viiks oma ettevalmistustöö 
käigus läbi vastavaid konsultatsioone, 
sealhulgas ekspertide tasandil. Komisjon 
peaks delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamise ja koostamise ajal tagama 
asjaomaste dokumentide üheaegse, 
õigeaegse ja asjakohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

(4) Komisjonile tuleks aluslepingu artikli 
290 kohaselt anda õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte, et täiendada või 
muuta käesoleva määruse teatavaid 
mitteolemuslikke osi. Komisjonile 
delegeeritakse üksnes õigus võtta vastu 
muid kui seadusandlikke akte, mis on 
üldkohaldatavad, mis täiendavad või 
muudavad seadusandliku akti teatavaid 
mitteolemuslikke osi. Seadusandlikus 
aktis tuleks määrata selgesõnaliselt 
kindlaks volituste delegeerimise 
eesmärgid, sisu, ulatus ja kestus ning 
valdkonna olemuslikud aspektid 
sätestatakse seadusandliku aktiga ning 
õigust neid sätestada ei või delegeerida. 
Seega määratakse kõik olulised 
õiguslikud küsimused kindlaks alusaktis. 
Komisjon tagab, et delegeeritud aktidega 
seotud halduskoormus ei ületa rangelt 
nõutavat määra. Lisaks tuleb tagada 
õiguskindlus. Eriti oluline on, et komisjon 
vähendaks halduskulusid ja viiks oma 
ettevalmistustöö käigus läbi vastavaid 
konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 
tasandil. Komisjon peaks delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamise ja koostamise 
ajal tagama asjaomaste dokumentide 
üheaegse, õigeaegse ja asjakohase 
edastamise Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Selleks et võtta arvesse toetuskavasid 
käsitlevaid uusi õigusakte, mida võidakse 
vastu võtta pärast käesoleva määruse 
jõustumist, tuleks komisjonile aluslepingu 
artikli 290 kohaselt anda õigus võtta vastu 
õigusakte, et muuta käesoleva määrusega 
hõlmatud toetuskavade loetelu.

(8) Selleks et võtta arvesse toetuskavasid 
käsitlevaid uusi õigusakte, mida võidakse 
vastu võtta pärast käesoleva määruse 
jõustumist, tuleks komisjonile aluslepingu 
artikli 290 kohaselt anda õigus võtta vastu 
õigusakte, et muuta käesoleva määruse I 
lisas sätestatud toetuskavade loetelu.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Põllumajandustootjate eri 
toetuskavade kohaldamisest saadud 
kogemused on näidanud, et paljudel 
juhtudel olid toetusesaajateks ettevõtjad, 
kelle majanduslik eesmärk ei olnud kas 
üldse või oli üksnes vähesel määral 
suunatud põllumajanduslikule tegevusele, 
näiteks lennujaamad, raudtee-ettevõtjad, 
kinnisvaraettevõtjad ning spordiväljakuid 
haldavad ettevõtjad. Toetuse sihipärasema 
eraldamise tagamiseks peaksid 
liikmesriigid hoiduma otsetoetuste 
maksmisest kõnealustele füüsilistele või 
juriidilistele isikutele. Osalise tööajaga 
väikepõllumajandustootjad edendavad 
otseselt maapiirkondade elujõulisust, 
seepärast peaksid nad otsetoetusi siiski 
saama.

(13) Põllumajandustootjate eri 
toetuskavade kohaldamisest saadud 
kogemused on näidanud, et paljudel 
juhtudel olid toetusesaajateks ettevõtjad, 
kelle majanduslik eesmärk ei olnud kas 
üldse või oli üksnes vähesel määral 
suunatud põllumajanduslikule tegevusele, 
näiteks lennujaamad, raudtee-ettevõtjad, 
kinnisvaraettevõtjad ning spordiväljakuid 
haldavad ettevõtjad. Toetuse sihipärasema 
eraldamise tagamiseks peaksid 
liikmesriigid hoiduma otsetoetuste 
maksmisest kõnealustele füüsilistele või 
juriidilistele isikutele. Sellised reeglid 
peaksid samas säilitama kulutõhususe 
ning vältima liikmesriikide ja 
toetusesaajate liigset halduskoormust.
Osalise tööajaga 
väikepõllumajandustootjad edendavad 
otseselt maapiirkondade elujõulisust, 
seepärast peaksid nad otsetoetusi siiski 
saama.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Üks uue ÜPP eesmärke on 
keskkonnahoidlikkuse suurendamine 
otsetoetuste keskkonnasäästlikumaks 
muutmise kohustusliku komponendiga, mis 
toetab kogu liidus kohaldatavaid kliimat ja 
keskkonda säästvaid põllumajandustavasid.
Sellega seoses peaksid liikmesriigid 
kasutama oma otsetoetuste riikliku 
ülemmäära osa selleks, et maksta lisaks 
põhitoetusele ka iga-aastast toetust 
põllumajandustootjate järgitavate 
kohustuslike põllumajandustavade eest, 
mille puhul võetakse arvesse eelkõige 
kliima- ja keskkonnapoliitika eesmärke.
Need põllumajandustavad võivad olla 
lihtsate, üldistatud, mittelepinguliste ja iga-
aastaste meetmete kujul, mis lähevad 
kaugemale nõuetele vastavusest ja on 
seotud põllumajandusega, nt 
põllukultuuride mitmekesistamine, 
püsirohumaa säilitamine, ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-alad. Kõnealuste 
põllumajandustavade kohustuslik iseloom 
peaks laienema ka 
põllumajandustootjatele, kelle 
põllumajanduslikud majapidamised asuvad 
täielikult või osaliselt NATURA 2000 
aladel, mis on hõlmatud nõukogu 21. mai 
1992. aasta direktiiviga 92/43/EMÜ
(looduslike elupaikade ning loodusliku 
loomastiku ja taimestiku kaitse kohta)19

ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. 
novembri 2009. aasta direktiiviga 
2009/147/EÜ (loodusliku linnustiku kaitse 
kohta)20, kui kõnealused 
põllumajandustavad vastavad asjaomastes
direktiivides sätestatud eesmärkidele.
Põllumajandustootjad, kes vastavad 
nõukogu 28. juuni 2007. aasta määruses
(EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku 
tootmise ning mahepõllumajanduslike 
toodete märgistamise ja määruse EMÜ) nr
2092/91 kehtetuks tunnistamise kohta)21

sätestatud tingimustele, peaksid saama 
kasu keskkonnasäästlikumaks muutmise 

(26) Üks uue ÜPP eesmärke on 
keskkonnahoidlikkuse suurendamine 
otsetoetuste keskkonnasäästlikumaks 
muutmise kohustusliku komponendiga, mis 
toetab kogu liidus kohaldatavaid kliimat ja 
keskkonda säästvaid põllumajandustavasid.
Sellega seoses peaksid liikmesriigid 
kasutama oma otsetoetuste riikliku 
ülemmäära osa selleks, et maksta lisaks 
põhitoetusele ka iga-aastast toetust 
põllumajandustootjate järgitavate 
kohustuslike põllumajandustavade eest, 
mille puhul võetakse arvesse eelkõige 
kliima- ja keskkonnapoliitika eesmärke.
Need põllumajandustavad võivad olla 
lihtsate, üldistatud, mittelepinguliste ja iga-
aastaste meetmete kujul, mis lähevad 
kaugemale nõuetele vastavusest ja on 
seotud põllumajandusega, nt 
põllukultuuride mitmekesistamine, 
püsirohumaa säilitamine, ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-alad, võttes samas 
piisavalt arvesse riiklikke ja piirkondlikke 
eripärasid. Läbipaistvuse ja tõhususe 
huvides tuleb vältida praktilisi takistusi 
põllumajandustootjatele ja 
halduskeerukust võimuorganitele; nende 
meetmetega seotud haldusmenetluste 
ühtlustamiseks tuleks kõiki 
põllumajanduskontrolle võimaluse korral 
läbi viia samal ajal. Kõnealused 
põllumajandustavad peaksid laienema ka 
põllumajandustootjatele, kelle 
põllumajanduslikud majapidamised asuvad 
täielikult või osaliselt NATURA 2000 
aladel, mis on hõlmatud nõukogu 21. mai 
1992. aasta direktiiviga 92/43/EMÜ
(looduslike elupaikade ning loodusliku 
loomastiku ja taimestiku kaitse kohta)19

ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. 
novembri 2009. aasta direktiiviga 
2009/147/EÜ (loodusliku linnustiku kaitse 
kohta)20, kui kõnealused 
põllumajandustavad vastavad asjaomastes 
direktiivides sätestatud eesmärkidele.
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komponendist ilma täiendavate 
kohustusteta, võttes arvesse 
mahepõllumajandussüsteemidest tulenevat 
üldtunnustatud keskkonnakasu. Kui 
keskkonnasäästlikumaks muutmise 
komponenti ei järgita, kohaldatakse
karistusi vastavalt määruse (EL) nr […] 
[horisontaalne ÜPP määrus] artiklile 65.

Põllumajandustootjad, kes vastavad 
nõukogu 28. juuni 2007. aasta määruses
(EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku 
tootmise ning mahepõllumajanduslike 
toodete märgistamise ja määruse (EMÜ) nr
2092/91 kehtetuks tunnistamise kohta)21

sätestatud tingimustele, peaksid saama 
kasu keskkonnasäästlikumaks muutmise 
komponendist ilma täiendavate 
kohustusteta, võttes arvesse 
mahepõllumajandussüsteemidest tulenevat 
üldtunnustatud keskkonnakasu. Alasid, kus 
kasvatatavaid kultuure ei väetata ühegi 
lämmastikväetisega või kuhu on istutatud 
mitmeaastased energiakultuurid, tuleks 
lugeda ökoloogilise kasutuseesmärgiga 
maa-alaks. Sama kehtib alade suhtes, 
mida kasutatakse Natura 2000 raames või 
mille suhtes kohaldatakse veepoliitika 
raamdirektiivist tulenevaid 
tootmisnõudeid või kus üle 75% 
põllumajandusmaast on seotud 
põllumajanduse keskkonnameetmete 
alaste kohustustega.

Kui keskkonnasäästlikumaks muutmise 
komponenti ei järgita, kohaldatakse 
karistusi, mis ei tohiks ületada 
keskkonnasäästlikumaks muutmise 
komponenti. Keskkonnasäästlikumaks 
muutmise komponentide eiramise eest 
määratud vähendamised või karistused 
peaksid jääma päritoluliikmesriikide ja -
piirkonna piiridesse, kui liikmesriigi 
põllumajanduspoliitiline veamäär ei ole 
suurem kui 2%.

Selgitus

Välja toodud erandid aitaksid oluliselt vähendada halduskoormust ja võtavad samas vajalikul 
määral arvesse riiklikke ja kohalikke eripärasid.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Põllumajanduse säästva arengu 
edendamiseks looduslikust eripärast 
tingitud piirangutega aladel peaks 
liikmesriikidel olema võimalus kasutada 
oma otsetoetuste riikliku ülemmäära osa 
selleks, et anda kõigile selliste alade 
põllumajandustootjatele lisaks 
põhitoetusele ka iga-aastast pindalatoetust. 
Kõnealune toetus ei peaks asendama 
toetust, mida antakse maaelu arengu 
programmide raames ning seda ei tuleks 
anda põllumajandustootjatele, kes 
tegutsevad nõukogu 20. septembri 
2005. aasta määruse (EÜ) nr 1698/2005 
(Maaelu Arengu Euroopa 
Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate 
maaelu arengu toetuste kohta)22 kohaselt 
määratud aladel, kuid mis ei ole määratud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu [kuupäev] 
määruse (EL) nr […] (Euroopa Maaelu 
Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) 
antavate maaelu arengu toetuste kohta)23

[maaelu arengu määrus] artikli 46 lõike 1 
kohaselt.

(30) Põllumajanduse säästva arengu 
edendamiseks looduslikust eripärast 
tingitud piirangutega aladel peaks 
liikmesriikidel olema võimalus kasutada 
oma otsetoetuste riikliku ülemmäära osa 
selleks, et anda kõigile selliste alade 
põllumajandustootjatele lisaks 
põhitoetusele ka iga-aastast pindalatoetust. 
Kõnealune toetus ei peaks asendama 
toetust, mida antakse maaelu arengu 
programmide raames, ning seda ei tuleks 
anda põllumajandustootjatele, kes 
tegutsevad nõukogu 20. septembri 
2005. aasta määruse (EÜ) nr 1698/2005 
(Maaelu Arengu Euroopa 
Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate 
maaelu arengu toetuste kohta)22 kohaselt 
määratud aladel, kuid mis ei ole määratud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu [kuupäev] 
määruse (EL) nr […] (Euroopa Maaelu 
Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) 
antavate maaelu arengu toetuste kohta)23

[maaelu arengu määrus] artikli 46 lõike 1 
kohaselt. Looduslikest eripäradest tingitud 
piirangutega alade määratlemise 
kriteeriumid ei tohiks suurendada 
bürokraatiat, peaksid toetuma 
olemasolevatele eesmärke täitvatele 
süsteemidele ning viima võrdväärse ELi-
sisese süsteemi loomiseni.

Muudatusettepanek 8

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Otsetoetuste eesmärgid on:
– elujõuline toidutööstus, panustades 
põllumajandusettevõtete sissetulekutesse 
ja piirates põllumajandusettevõtete 
sissetulekute muutlikkust;
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– loodusvarade säästev majandamine ja 
kliimameetmed, pakkudes avalikke 
keskkonnahüvesid ning leevendades 
kliimamuutusi ja võttes kohanemist 
soodustavaid meetmeid;
– tasakaalustatud territoriaalne areng, 
hüvitades tootmisraskusi looduslikust 
eripärast tingitud piirangutega aladel.
Iga nimetatud eesmärgi puhul määratleb 
komisjon võrdlusalused, mõjud, 
tulemused ja näitajad.

Selgitus

Otsetoetuste poliitilised eesmärgid ei ole määruse artiklites välja toodud. Seetõttu tehakse 
ettepanek lisada määrusesse vähemalt õigusaktile lisatud finantsselgituses sätestatud 
eesmärgid.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, et 
muuta I lisas sätestatud toetuskavade 
loetelu.

Vastavalt aluslepingu artiklile 290 
võidakse seadusandliku aktiga 
delegeerida komisjonile õigus võtta vastu 
muid kui seadusandlikke akte, mis on 
üldkohaldatavad, mis täiendavad või 
muudavad seadusandliku akti teatavaid 
mitteolemuslikke osi. Seadusandlikes 
aktides määratakse selgesõnaliselt 
kindlaks volituste delegeerimise 
eesmärgid, sisu, ulatus ja kestus. 
Valdkonna olemuslikud aspektid 
sätestatakse seadusandliku aktiga ning 
õigust neid sätestada ei või delegeerida. 
Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, et 
muuta I lisas sätestatud toetuskavade 
loetelu.

Muudatusettepanek 10
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– põllumajandusmaa hoidmine 
karjatamiseks või harimiseks sobilikus 
seisukorras ilma erilisi ja traditsioonilistest 
erinevaid põllumajandusmeetodeid või -
masinaid vajava ettevalmistava tegevuseta; 
või

– põllumajandusmaa hoidmine 
karjatamiseks või harimiseks sobilikus 
seisukorras ilma erilisi ja traditsioonilistest 
erinevaid iga-aastaseid
põllumajandusmeetodeid või -masinaid 
vajava ettevalmistava tegevuseta; või

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– liikmesriikide kehtestatav minimaalne 
tegevus põllumajandusmaal, mida hoitakse 
karjatamiseks ja harimiseks sobilikus 
seisukorras;

– liikmesriikide kehtestatav minimaalne 
iga-aastane tegevus põllumajandusmaal, 
mida hoitakse karjatamiseks ja harimiseks 
sobilikus seisukorras;

Selgitus

Et vältida maksete tegemise jätkumist isegi siis, kui toetusesaajad oma maal mingit tegevust 
läbi ei vii, tuleks ette näha minimaalne „iga-aastane” tegevus.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Otsetoetusi ei anta füüsilistele või 
juriidilistele isikutele ega füüsiliste või 
juriidiliste isikute rühmadele, kelle suhtes 
kehtib üks järgmistest olukordadest:

1. Otsetoetusi ei anta sellistele avalik-
õiguslikele isikutele nagu riigid, 
piirkonnad ja kohalikud omavalitsused 
ega füüsilistele või juriidilistele isikutele 
ega füüsiliste või juriidiliste isikute 
rühmadele, kelle suhtes kehtib üks 
järgmistest olukordadest:

a) otsetoetuste iga-aastane summa on alla 
5 % kogutulust, mida nad on saanud 
mittepõllumajanduslikust tegevusest kõige 

a) nad käitavad lennujaamu, raudtee-
ettevõtteid, veerajatisi, 
kinnisvaraettevõtteid, haridusasutusi, 
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viimasel eelarveaastal; või spordiväljakuid või puhkealasid, 
jahialasid, laagriplatse või on neil mõni 
muu samalaadne ettevõte või tegevus, 
mille vajaduse korral määrab objektiivsete 
ja mittediskrimineerivate kriteeriumide 
alusel kindlaks liikmesriik, välja arvatud 
juhul, kui asjaomased isikud saavad 
esitada kontrollitavaid tõendeid kooskõlas 
liikmesriigi kehtestatavate sätetega; või

b) nende põllumajandusmaad hoitakse 
põhiliselt karjatamiseks ja harimiseks 
sobilikus seisukorras ning seal ei toimu 
artikli 4 lõike 1 punkti c kohaselt 
liikmesriikide kehtestatavat minimaalset 
tegevust.

b) nende põllumajandusmaad hoitakse
põhiliselt karjatamiseks ja harimiseks 
sobilikus seisukorras ning seal ei toimu 
artikli 4 lõike 1 punkti c kohaselt 
liikmesriikide kehtestatavat minimaalset 
tegevust.

Selgitus

Varem olid paljudel juhtudel toetusesaajaks ettevõtjad, kelle majanduslik eesmärk ei olnud 
üldse või oli üksnes vähesel määral suunatud põllumajanduslikule tegevusele, näiteks 
lennujaamad või spordiväljakuid haldavad ettevõtjad. Tulevikus peaks toetust paremini 
suunama. Reeglid peavad siiski säilitama kulutõhususe ning vältima liikmesriikidele ja 
toetusesaajatele langevat liigset halduskoormust.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) nad ei kanna otsetoetuse saamiseks 
deklareeritud maal teostatava 
põllumajandustegevusega seotud 
majandusriski.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõiget 1 ei kohaldata 
põllumajandustootjate suhtes, kes said 
eelneval aastal otsetoetusi vähem kui 

välja jäetud
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5 000 eurot.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Hiljemalt alates 2019. taotlusaastast on 
kõigi toetusõiguste ühikuväärtus 
liikmesriigis või artikli 20 kohaldamisel
piirkonnas ühesugune.

5. Hiljemalt alates 2017. taotlusaastast on 
kõigi toetusõiguste ühikuväärtus 
liikmesriigis või artikli 20 kohaldamisel 
piirkonnas ühesugune.

Selgitus

Üleminekusätete kohaselt võib kuni taotlusaastani 2019 maksta kuni 60% tulevasest toetusest 
ajalooliste võrdlussummade alusel ja seega pikendatakse olulisel määral ajaloolise mudeli 
kehtivust. Ajaloolisel komponendil oleks endiselt oluline mõju maksete tasemele. Tehakse 
ettepanek piirata üleminekuperioodi pikkust.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 5 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) selleks, et maksta 
põllumajandustootjatele iga-aastast 
hüvitist määruse (EÜ) nr 73/2009 artikli 7 
lõikes 1 sätestatud 5000 euro suuruse 
vähendamisest vabastatud määra 
kaotamise eest. Väikeste 
põllumajandustootjate puhul võib hüvitist 
täiendava summa võrra suurendada.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) põllumajandusliku majapidamise a) põllumajandusliku majapidamise 
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põllumajandusmaad, mida kasutatakse 
põllumajanduslikuks tegevuseks või 
peamiselt põllumajanduslikuks tegevuseks, 
kui maad kasutatakse ka 
mittepõllumajanduslikuks tegevuseks, või

põllumajandusmaad, mida kasutatakse 
põllumajanduslikuks tegevuseks või 
peamiselt põllumajanduslikuks tegevuseks, 
kui maad kasutatakse ka 
mittepõllumajanduslikuks tegevuseks,
tingimusel et mittepõllumajanduslik 
tegevus ei ületa ühe kalendriaasta jooksul 
4 nädala pikkust perioodi ja ei ole 
keskkonnale kahjulik, või

Selgitus

Komisjoni ettepanek kajastab ÜPP „tervisekontrolli” järel vastu võetud määruse teksti. 
Selles jäeti maa „peamiselt põllumajanduslikuks tegevuseks” kasutamise olukorra täpne 
määratlemine liikmesriikidele. Selle tulemusena on toetusõigusi jaotatud maale, mida 
kasutatakse peamiselt vaba aja tegevusteks. Kui mittepõllumajanduslik tegevus võib olla 
piiratud ulatuses lubatud, tuleks selle kestus ja kriteeriumid kindlaks määrata.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Väikepõllumajandustootjate kavas 
osalevad põllumajandustootjad on 
vabastatud III jaotise 2. peatükiga 
ettenähtud põllumajandustavade 
järgimisest.

3. Väikepõllumajandustootjate kavas 
osalevad põllumajandustootjad on 
vabastatud III jaotise 2. peatükiga 
ettenähtud põllumajandustavade 
järgimisest, kuid nad peavad olema 
kooskõlas nõuetele vastavuse ja 
kontrolliga, nagu on sätestatud määruses 
(EL) nr […] [horisontaalne ÜPP 
määrus].
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