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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) ÜPP reformi üks peamine eesmärk 
ja põhinõue on bürokraatia vähendamine. 
Tegelikkusele vastavate tolerantsuslävede 
ja miinimumkünniste ning usalduse ja 
kontrolli vahelise tasakaalu abil tuleks 
liikmesriikide ja toetusesaajate tulevane 
bürokraatlik koormus viia mõistlikesse 
piiridesse. 

Muudatusettepanek 2

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 

(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 
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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.

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. Euroopa Parlamendi või 
nõukogu taotlusel võib kontrollikoda 
esitada vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 287 lõikele 4 delegeeritud 
õigusaktide kohta arvamuse.

Selgitus

See võimaldab Euroopa Parlamendil ja nõukogul kujundada oma seisukohad kontrollikoja 
tehnilise oskusteabe alusel.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Sertifitseerimisasutustele ja 
makseasutustele esitatavate üha 
suurenevate nõuetega ei tohiks kaasneda 
halduskoormuse täiendav kasv 
liikmesriikides ning need peaksid eelkõige 
olema kooskõlas rahvusvaheliste 
auditeerimisstandarditega. 
Sertifitseeritavate asjaolude ulatuse ja 
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sisu osas peaks säilima tasakaalustatud 
kulutasuvus ning täiendavatel 
aruandluskohustustel peaks olema selge 
lisandväärtus.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 68

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Tulemuste hindamiseks on vaja näitajate võrdlusalust ja sihttasemeid.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon vaatab riskidest lähtuvalt läbi 
liikmesriikide esitatud tõendavad 
dokumendid ja hindab süsteemide 
toimimist, et teha kindlaks, et haldus- ja 
kontrollitalitused täidavad riikliku 
akrediteerimise nõudeid.

Selgitus

In order to mitigate the risk of leaving the detection of any failure to subsequent checks, 
which may lead to more frequent checks and financial corrections, the Commission, as the 
final responsible for the implementation of the budget, shall have a supervisory role in the 
accreditation process. Due to the difficulties as regards financial corrections - taxpayers pay 
twice and a too extensive use of flat-rate corrections - it is of utmost importance to ensure a 
proper preventive control system. Such a system cannot be effective without the Commission 
having a supervisory role of the national accreditation process.

Muudatusettepanek 6

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) kokkuvõte kõigi tehtud auditite ja 
kontrollide kättesaadavatest tulemustest, 
sealhulgas süsteemsete või korduvate 
nõrkuste analüüs ning võetud või 
kavandatud parandusmeetmed.

c) kokkuvõte:

i) kõigi tehtud auditite ja kontrollide 
kättesaadavatest tulemustest, sealhulgas 
süsteemsete ja korduvate nõrkuste analüüs 
ning võetud või kavandatud 
parandusmeetmed;
i i) artikli 102 lõike 1 punkti c alapunkti v 
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kohaselt teatatud kontrollistatistikast ning
i i i) muudest asjakohaseks peetavatest 
kontrollidest.

Selgitus

Kooskõlla viimine finantsmäärusega.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui akrediteeritud makseasutus ei täida 
või enam ei täida ühte või mitut lõikega 2 
ettenähtud akrediteerimiskriteeriumit, 
tühistab liikmesriik oma akrediteeringu, 
kui makseasutus ei tee vajalikke kohandusi 
vastavalt probleemi tõsidusele kindlaks 
määratud tähtaja jooksul.

5. Kui akrediteeritud makseasutus ei täida 
või enam ei täida ühte või mitut lõikega 2 
ettenähtud akrediteerimiskriteeriumit, 
tühistab liikmesriik, omal algatusel või 
komisjoni nõudmisel, oma akrediteeringu, 
kui makseasutus ei tee vajalikke kohandusi 
vastavalt probleemi tõsidusele kindlaks 
määratud tähtaja jooksul.

Muudatusettepanek 8

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) eeskirjad makseasutuste haldusliku 
avalduse hõlmatava ala ja selle 
koostamiseks vajaliku töö kohta;

Selgitus

Komisjon peaks delegeeritud õigusaktidega määratlema selgelt makseasutuste avalduste 
hõlmatava ala ja nende koostamiseks vajaliku töö.
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Muudatusettepanek 9

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Sertifitseerimisasutus on liikmesriigi 
määratud avalik-õiguslik või eraõiguslik 
auditeerimisasutus, kes esitab pärast 
juhuslike ja riskipõhiste kontrollide 
teostamist ja liikmesriigi varasemaid 
tulemusi arvesse võttes rahvusvaheliselt 
tunnustatud auditeerimisstandardite 
kohaselt koostatud arvamuse haldusliku 
kinnitava avalduse kohta, mis hõlmab 
makseasutuse raamatupidamise 
aastaaruande täielikkust, täpsust ja õigsust,
kontrollisüsteemide nõuetekohast 
toimimist, raamatupidamisarvestuse 
aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja 
korrektsust ning usaldusväärse 
finantsjuhtimise põhimõtte järgimist.
Kõnealuses arvamuses märgitakse muu 
hulgas ka seda, kas kontroll seab artikli 7 
lõike 3 punktis b osutatud halduslikus 
kinnitavas avalduses esitatud väited 
kahtluse alla.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sertifitseerimisasutuste arvamused 
avalikustatakse asjakohasel viisil.

Muudatusettepanek 11

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

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

välja jäetud

Muudatusettepanek 12

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

a) põllumajandusettevõtete
majandustegevuse säästev areng, 
sealhulgas põllumajandusettevõtte 
kaasajastamine, konkurentsivõime 
suurendamine, valdkondlik integratsioon, 
innovatsioon ja turule orienteeritus;

Muudatusettepanek 13

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 alusel teostatud 
kontrollide arvu ja tulemuste kohta ning
kui liikmesriigid ületavad selle aja, võib 
komisjon peatada kooskõlas 
proportsionaalsuse põhimõttega, võttes 
arvesse hilinemise ulatust ja kooskõlas 
üksikasjalike eeskirjadega, mis ta on 
võtnud vastu artikli 48 lõike 5 alusel,
artiklis 18 osutatud igakuised maksed või 
artiklis 35 osutatud vahemaksed, mille 
puhul ei ole vastavat statistilist teavet 
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saadetud õigel ajal, kui komisjon on 
õigeaegselt enne kogumisperioodi algust 
teinud liikmesriikidele kättesaadavaks 
kogu teabe ning kõik vormid ja selgitused, 
mis on vajalikud statistilise teabe 
kogumiseks.

Selgitus

Komisjon peab vajalikud vormid ja selgitused tegema liikmesriikidele kättesaadavaks 
õigeaegselt kogumisperioodi alguseks. 

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 1 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) kas makseasutus vastab artikli 7 
lõikes 2 kehtestatud 
akrediteerimiskriteeriumidele ja kas 
liikmesriik kohaldab nõuetekohaselt 
artikli 7 lõike 5 sätteid;

Selgitus

Komisjon võib liikmesriikides korraldada kohapealseid kontrolle ning teeb kindlaks, kas 
makseasutused vastavad akrediteerimiskriteeriumidele. Kui akrediteeritud asutus ei täida 
enam ühte või mitut akrediteerimiskriteeriumit, tühistab liikmesriik oma akrediteeringu.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 1 – lõik 1 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c b) töö, mida sertifitseerimisasutused 
peavad tegema artikli 9 alusel;

Selgitus

Komisjon võib korraldada kohapealseid kontrollkäike, mille raames ta peaks kontrollima 
tööd, mida sertifitseerimisasutused peavad tegema artikli 9 alusel.
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Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 1 – lõik 1 – punkt c c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c c) artikli 56 lõikes 1 kehtestatud 
kohustuste täitmine.

Selgitus

Komisjon teeb kindlaks, kas liikmesriik on iga eeskirjade eiramise või hooletuse tõttu 
alusetult tehtud makse puhul taotlenud selle sissenõudmist toetusesaajalt.

Muudatusettepanek 17

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Komisjon teavitab kohapealsest kontrollist 
aegsasti asjaomast liikmesriiki või 
liikmesriiki, kelle territooriumil kontroll 
läbi viiakse ja kooskõlastab neid.
Asjaomase liikmesriigi esindajad võivad 
sellises kontrollis osaleda. Komisjon seab 
kohalike ja piirkondlike omavalitsuste 
jaoks sisse kasutajatoe, et lahendada 
nende kaebusi seoses bürokraatiaga 
kohapealsete põllumajandustootjatele 
suunatud kontrollide korral.

Muudatusettepanek 18

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Enne rahastamisest keeldumist käsitleva 
mis tahes otsuse vastuvõtmist teavitatakse 
kirjalikult komisjoni kontrolli tulemustest 
ja liikmesriigi vastustest, mille järel 
püüavad pooled jõuda kokkuleppele 
võetavate meetmete suhtes.

Enne rahastamisest keeldumist käsitleva 
mis tahes otsuse vastuvõtmist teavitatakse 
kirjalikult komisjoni kontrolli tulemustest 
ja liikmesriigi vastustest, mille järel 
püüavad pooled jõuda kokkuleppele 
võetavate meetmete suhtes. Sellega seoses 
antakse liikmesriikidele võimalus 
tõendada asjaomase dokumentatsiooni 
läbivaatamise abil, et eeskirjade eiramise 
tegelik ulatus on komisjoni hinnatust 
väiksem.

Selgitus

Finantskorrektsioonide jaoks väljapakutud süsteem tuleks viia kooskõlla muude ühiselt 
hallatavate programmidega, nt Euroopa Regionaalarengu Fond, Euroopa Sotsiaalfond ja 
Ühtekuuluvusfond.

Muudatusettepanek 20

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui kokkuleppele ei jõuta, võib liikmesriik 
taotleda menetluse alustamist mõlema 
poole seisukohtade kooskõlastamiseks 
nelja kuu jooksul. Menetluse tulemuste 
aruanne edastatakse komisjonile, kes

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

seda arvesse enne rahastamisest 
keeldumist käsitleva mis tahes otsuse 
tegemist.

Selgitus

Kooskõlla viimine finantsmäärusega.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõige 5 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) riiklikud toetused või rikkumised, mille 
kohta on alustatud vastavalt aluslepingu
artiklis 108 või 258 sätestatud menetlust;

b) riiklikud toetused, mille kohta komisjon 
on algatanud aluslepingu artikli 108 
lõikes 2 sätestatud menetluse, või 
rikkumised, mille kohta komisjon on
esitanud liikmesriigile märgukirja 
kooskõlas aluslepingu artikliga 258;

Selgitus

Kooskõlla viimine finantsmäärusega.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Iga eeskirjade eiramise või hooletuse 
tõttu alusetult tehtud makse puhul peavad 
liikmesriigid taotlema selle sissenõudmist 
toetusesaajalt ühe aasta jooksul pärast 
eeskirjade eiramise esimest ilmnemist, ja 
kannavad vastavad summad makseasutuse 
võlgnike registrisse. Komisjon võtab kõik 
vajalikud meetmed, et tagada kõigi 
võlgade registreerimine.

Selgitus
Komisjon lasub lõppvastutus eelarve täitmise eest ja komisjon on kohustatud tagama, et tema 
aruandes sisalduvad summad kajastavad kõiki tehinguid ja on õiged.
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Muudatusettepanek 23

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

a) sissenõudmisel juba tehtud ja 
ettenähtavad kulud on suuremad kui 
sissenõutav summa; seetõttu määrab 
komisjon koostöös asjassepuutuva 
liikmesriigiga kindlaks miinimummäära, 
mis on kohandatud selles liikmesriigis 
valitsevale olukorrale.

Selgitus

Pisisummade sissenõudmine põhjustab olulist bürokraatiat. Allapoole teatavat 
miinimumkünnist jäävaid summasid ei tuleks seetõttu sisse nõuda, et säiliks kulutasuvus.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas jaos sätestatud
sissenõudmismenetlust käsitlevate sätete 
nõuetekohase ja tõhusa kohaldamise 
tagamiseks antakse komisjonile õigus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte kooskõlas 
artikliga 111 seoses erikohustustega, mida 
liikmesriikidel tuleb täita.

Käesolevas jaos sätestatud võlgade ja 
nendega kaasnevate viiviste 
sissenõudmise tingimusi ja menetlusi
käsitlevate sätete nõuetekohase ja tõhusa 
kohaldamise tagamiseks antakse 
komisjonile õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte kooskõlas artikliga 111 seoses 
erikohustustega, mida liikmesriikidel tuleb 
täita.

Muudatusettepanek 25

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) pakkuda tõhusat kaitset pettuste vastu, 
eelkõige kõrgema riskiga aladel, mis 

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

toimib hoiatusena, võttes arvesse meetmete 
kulusid ja nendest saadavat kasu ning 
nende proportsionaalsust;

Selgitus

Algupärane sõnastus on liiga nõrk ja seda tuleb tugevamaks muuta.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Kui ei ole sätestatud teisiti, hõlmab
artikli 60 lõike 2 kohaselt liikmesriikide 
loodav süsteem toetuse- ja maksetaotluste
süstemaatilisi halduskontrolle, kohaldades 
riskipõhist lähenemisviisi vastavalt 
nõutud kindlusastmele, ning seda 
täiendavad kohapealsed kontrollid, mille 
eesmärk on jälgida olemusliku riski taset 
ning mille arvu kohandatakse olemuslike 
ja kontrolliriskide valguses.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kohapealsete kontrollidega seoses 
koostab vastutav asutus kõigi taotlejate 
alusel kontrollvalimi, mis vajaduse korral 
koosneb juhuslikust ja riskipõhisest osast, 
et saada representatiivne veamäär ja 
hõlmata samas ka kõige suuremad vead.

2. Kohapealsete kontrollidega seoses 
koostab vastutav asutus kõigi taotlejate 
alusel kontrollvalimi, mis vajaduse korral 
koosneb juhuslikust ja riskipõhisest osast, 
et saada representatiivne veamäär ja 
hõlmata samas ka alad, kus veaoht on
kõige suurem.

Kontrollide proportsionaalsuse 
tagamiseks tuleb arvesse võtta tegureid, 
mis hõlmavad järgmist:
– asjaomaste summade suurus;
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– haldus- ja kontrollisüsteemide 
varasemate auditite tulemused;
– vabatahtlik osalemine 
haldussüsteemides, mis on sertifitseeritud 
tunnustatud rahvusvaheliste standardite 
alusel.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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; 

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. Euroopa 
Kontrollikoda võib anda hinnangu 
komisjoni kriteeriumidele, mille kohaselt 
kontrolle vähendatakse. 

Selgitus

Kontrollikoja ekspertiis võib olla kasulik seadusandjale ning muudab selgemaks komisjoni 
kriteeriumid, mille alusel kontrolle vähendatakse.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Ilma et see piiraks artikli 56 lõike 3 
kohaldamist, nõutakse lõikes 1 osutatud
toetamise lõpetamisega ja lõikes 2 osutatud 
karistustega seonduvad summad täies 
ulatuses sisse.
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Selgitus

Pisisummade sissenõudmine põhjustab olulist bürokraatiat. Allapoole teatavat 
miinimumkünnist jäävaid summasid ei tuleks seetõttu sisse nõuda, et säiliks kulutasuvus.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 92 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklit 91 ei kohaldata siiski
toetusesaajate suhtes, kes osalevad 
määruse (EL) nr xxx/xxx [otsetoetused] V 
jaotises osutatud 
väikepõllumajandustootjate kavas ning 
toetusesaajate suhtes, kes saavad toetust 
määruse (EL) nr xxx/xxx [maaelu areng] 
artikli 29 lõike 9 kohaselt.

välja jäetud

Selgitus

Väikepõllumajandustootjaid ei tohiks nõuetele vastavuse kohustuste kohaldamisalast välja 
jätta.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 94

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et kogu 
põllumajandusmaad, sealhulgas maad, 
mida enam ei kasutata tootmise eesmärgil, 
hoitakse heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis. Liikmesriigid 
määratlevad riiklikul või piirkondlikul 
tasandil toetusesaajate suhtes maa heas 
põllumajandus- ja keskkonnaseisundis
hoidmise miinimumstandardid II lisa 
alusel, võttes arvesse asjaomaste alade 
eriomadusi, sh mulla- ja 
ilmastikutingimusi, olemasolevat 
põllumajandustootmist, maakasutust, 
külvikorda, põllumajandustavasid ja 

Liikmesriigid tagavad, et kogu 
põllumajandusmaad, sealhulgas maad, 
mida enam ei kasutata tootmise eesmärgil, 
hoitakse heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis. Liikmesriigid 
määratlevad II lisa alusel ja riiklikul või 
piirkondlikul tasandil
miinimumstandardid toetusesaajatele maa 
heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis
hoidmiseks konkreetsete ja korrapäraste 
meetmete või teatavate meetmete võtmata 
jätmise abil, võttes arvesse asjaomaste 
alade eriomadusi, sh mulla- ja 
ilmastikutingimusi, olemasolevat 
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põllumajandusstruktuure. Liikmesriigid ei 
või määratleda miinimumnõudeid, mida ei 
ole II lisas kehtestatud.

põllumajandustootmist, maakasutust, 
külvikorda, põllumajandustavasid ja 
põllumajandusstruktuure. Liikmesriigid ei 
või määratleda miinimumnõudeid, mida ei 
ole II lisas kehtestatud.

Selgitus

Selleks et tagada, et ELi toetust antakse reaalse tegevuse eest, peaksid maa heas 
põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise miinimumnõuded eeldama konkreetseid ja 
korrapäraseid meetmeid.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 99 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 arvesse tuvastatud 
rikkumiste tõsidust, tagajärgi, ulatust, 
püsivust ja korduvust ning lõigetes 2–4 
sätestatud kriteeriume. Üldpõhimõtteks on, 
et karistus peab olema vastavuses 
nõuetele vastavuse kohustuse täitmata 
jätmise tõsiduse ja tagajärgedega või neist 
sõltuv.

Selgitus

Muudatusettepanekuga viiakse määrus kooskõlla aluslepingute sätetega, mille kohaselt 
keskkonnakahjustus tuleb heastada eeskätt kahjustuse kohas ning maksma peab saastaja. 
Seetõttu tuleks nõuetele vastavuse rikkumise eest määratav karistus arvutada 
proportsionaalselt keskkonnamõjuga.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 99 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Hooletusest tingitud rikkumise korral on
vähendamine vähemalt 1 % kuni 5% ja 
korduva rikkumise korral vähemalt 10 %.
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Selgitus

Selle muudatuse eesmärk on tagada kõnealuse poliitikavahendi tulemuslikkus ja ergutada 
toetusesaajaid hooletusest hoiduma.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 99 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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. Tahtliku rikkumise korral ei tohi 
vähendamine olla põhimõtteliselt alla 25 %
ning ülemmääraks võib olla täielik 
väljaarvamine ühest või mitmest 
toetuskavast ning seda võib kohaldada ühe 
või mitme kalendriaasta jooksul.

Selgitus

Muudatuse eesmärk on ergutada toetusesaajaid võtma kõiki tahtliku rikkumisega võitlemise 
meetmeid.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 

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. Seejuures 
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vastavuse kohaldamisega. kasutab komisjon sünergilist toimet ning 
tugineb võimalikult suurel määral juba 
kättesaadavatele andmetele ja 
andmeallikatele.

Selgitus

Järelevalve ja hindamine ei tohi juba olemasolevat bürokraatlikku koormust liikmesriikide ja 
toetusesaajate jaoks veelgi suurendada. Seetõttu peaks komisjon kasutama juba 
olemasolevaid andmeallikaid ja saavutama sünergilist toimet.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Komisjon määrab rakendusaktidega 
kindlaks esimeses lõigus osutatud 
eesmärkidega seotud näitajad ja 
sihttasemed ning nõuab liikmesriikidelt 
kõnealuste näitajate jaoks võrdlusaluse ja 
sihttasemete määramist. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 112 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Selgitus

Komisjon peaks kehtestama näitajate sihttasemed, et hinnata eesmärkide saavutamist.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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, 
samuti andmevajaduse ja võimalike 
andmeallikate vahelise sünergia kohta. 
Kõnealuste rakendusaktidega ei tohi 
kaasneda liikmesriikide ja toetusesaajate 
jaoks bürokraatia täiendav suurenemine.
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Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 112 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.
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