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_____________________________________________________________ 
 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) Komisjonile tuleks anda volitus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte vastavalt 
aluslepingu artiklile 290, et täiendada või 
muuta teatavaid määruse (EÜ) nr 
1698/2005 mitteolemuslikke elemente. 
Tuleks määratleda delegeerimise 
tingimused ning elemendid, mille suhtes 
neid volitusi võib kasutada. 

(3) Käesoleva määrusega kehtestatud 
süsteemi nõuetekohaseks toimimiseks 
tuleks anda komisjonile volitus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte vastavalt Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklile 290, et 
täiendada või muuta teatavaid määruse 
(EÜ) nr 1698/2005 mitteolemuslikke 
elemente. On eriti tähtis, et komisjon 
konsulteeriks ettevalmistusetapis piisavalt, 
kaasa arvatud ekspertide tasandil. 
Delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamisel ja koostamisel peaks 
komisjon tagama asjaomaste dokumentide 
sama- ja õigeaegse ning asjakohase 
edastamise Euroopa Parlamendile.  

Selgitus 

Muudatusettepanek puudutab ühist arusaamist delegeeritud õigusaktide kasutamisest (Euroopa 

Liidu toimimise lepingu artikkel 290), millele nõukogu ja parlament peavad ametliku nõusoleku 

andma. 
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Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(4) Selleks et tagada määruse (EÜ) nr 
1698/2005 ühetaoline kohaldamine 
kõikides liikmesriikides, tuleks 
komisjonile anda volitused võtta vastu 
rakendusakte kooskõlas aluslepingu 
artikliga 291. Juhul kui ei ole selgelt 
sätestatud teisiti, peaks komisjon 
kõnealused rakendusaktid vastu võtma 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) nr XX/XXXX [...]. 

(4) Selleks et tagada määruse (EÜ) nr 
1698/2005 ühetaolised 
kohaldamistingimused, tuleks komisjonile 
anda rakendamisvolitused. Kui ei ole 
selgelt sätestatud teisiti, tuleks neid 
volitusi rakendada vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. 
aasta määrusele (EL) nr 182/2011, 
millega kehtestatakse eeskirjad ja 
üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse 
komisjoni rakendamisvolituste teostamise 
suhtes*. 

 ________________________ 

ELT L 55, 28.2.2011, lk 13. 

Selgitus 

Muudatusettepanekus võetakse arvesse rakendamisvolituste määrust ehk 1. märtsil 2011 

jõustuvat Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust, millega kehtestatakse eeskirjad ja 

üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbi viidava kontrolli mehhanisme, mida 

kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes. 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – punkt 9  
Määrus (EÜ) nr 1698/2005 
Artikkel 24 – lõige 1 – lõik 2 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

„Põllumajandustootjate nõuandeteenus 
hõlmab vähemalt ühte või enamat määruse 
(EÜ) nr 73/2009 artiklites 4 ja 5 ning II ja 
III lisas sätestatud kohustuslikku 
majandamisnõuet ja head põllumajandus- 
ja keskkonnatingimust ning vajaduse korral 
ühte või enamat liidu õigusaktidel 
põhinevat tööohutusnõuet.” 

„Põllumajandustootjate nõuandeteenus (sh 
tehniline nõustamine) hõlmab igal juhul 
rohkem kui ühte määruse (EÜ) nr 73/2009 
artiklites 4 ja 5 ning II ja III lisas sätestatud 
kohustuslikku majandamisnõuet ja head 
põllumajandus- ja keskkonnatingimust 
ning vajaduse korral ühte või enamat liidu 
õigusaktidel põhinevat tööohutusnõuet.” 
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Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – punkt 18  

Määrus (EÜ) nr 1698/2005 
Artikkel 43 – lõige 1 – lõik 2 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

„Lõike 1 punkti c kohaldamisel on 
põllumajandustootja isik, kes kulutab 
olulise osa tööajast 
põllumajandustegevusele ning saab sellest 
märkimisväärse osa sissetulekust vastavalt 
liikmesriigi määratletud kriteeriumidele.” 

„Käesolevas artiklis viidatud abi antakse 
ainult põllumajandustootjatele või 
põllumajandustootjate ühendustele, kes 
kulutavad olulise osa tööajast 
põllumajandustegevusele ning saavad 
sellest märkimisväärse osa sissetulekust 
vastavalt liikmesriigi määratletud 
kriteeriumidele.” 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – punkt 26 – alapunkt b 

Määrus (EÜ) nr 1698/2005 
Artikkel 66 – lõige 3 – lõik 3 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

„Komisjon võtab rakenduseeskirjadega 
vastu riiklike maaeluvõrgustike rajamist ja 
tegevust käsitlevad eeskirjad.” 

„Komisjon võtab rakendusaktidega vastu 
riiklike maaeluvõrgustike rajamist ja 
tegevust käsitlevad eeskirjad.” 

Selgitus 

Tehniline muudatus. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – punkt 27a (uus) 

Määrus (EÜ) nr 1698/2005 
Artikkel 69 – lõige 5d (uus) 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (27a) Artiklile 69 lisatakse järgmine lõige:  

 5d. Olenemata määruse (EÜ) nr 
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1290/2005 artikli 29 lõikest 1, võib 
piirkondlikud programmid valinud 
liikmesriikide finantsvahendite 
automaatse tühistamise arvutamine 
toimuda liikmesriikide tasandil. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – punkt 29 – alapunkt ba (uus) 

Määrus (EÜ) nr 1698/2005 
Artikli 71 – lõige 3 – lõik 2 – punkt a  
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (ba) Lõike 3 teise lõigu punkt a 
asendatakse järgmisega: 

 "(a) käibemaks, välja arvatud 

tagastamatu käibemaks, kui selle 

tegelikult ja lõplikult tasub 

abisaaja[…].”  
 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – punkt 29 – alapunkt bb (uus) 

Määrus (EÜ) nr 1698/2005 
Artikkel 71 – lõige 3 – lõik 3a (uus) 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (bb) Lõike 3 järele lisatakse järgmine 
lõige: 

 „3a. Töö, mis on tehtud aja- ja 
materjalipõhiselt osana maaelu arengu 
meetmetest tegelikult tulusaavate omanike 
poolt, kes kasutavad oma tööjõudu, 
materjali ja seadmeid, on EAFRD toetuse 
jaoks abikõlblikud; sellisel juhul 
arvestatakse EAFRD toetuse jaoks 
abikõlblike kulutuste summa erinevate 
tehtud tööde hinnakirja alusel.” 
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Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – punkt 37 

Määrus (EÜ) nr 1698/2005 
Artikkel 91b 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Komisjonile antakse määramata ajaks 
volitused võtta vastu käesolevas määruses 
osutatud delegeeritud õigusakte. 

1. Komisjonile antakse volitus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis 
sätestatud tingimustel. 

Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teavitab ta sellest 
üheaegselt Euroopa Parlamenti ja 
nõukogu. 

 

2. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
delegeeritud volitused igal ajal tagasi 
võtta. 

 

2. Komisjonile delegeeritakse artikli 5 
lõigetes 2 ja 6, artikli 19 lõike 2 teises 
lõigus, artiklis 20a, artikli 32 lõike 1 
punktis b, artiklis 36a, artikli 38 lõikes 2, 
artikli 51 lõikes 4, artiklites 52a ja 63a, 
artikli 66 lõikes 2, artikli 70 lõikes 1, 
artikli 71 lõikes 5, artikli 74 lõike 4 
esimeses lauses, artikli 86 lõikes 9 ja 
artikli 92 lõikes 1 osutatud volitused viieks 
aastaks alates ...*. Komisjon esitab 
delegeeritud volituse kohta aruande 
hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase 
ajavahemiku lõppu. Volituste 
delegeerimist uuendatakse automaatselt 
samaks ajavahemikuks, välja arvatud 
juhul, kui Euroopa Parlament või 
nõukogu esitavad vähemalt kolm kuud 
enne iga ajavahemikku lõppu 
pikendamise suhtes vastuväite.  

Institutsioon, kes on algatanud 
sisemenetluse, et otsustada delegeeritud 
volituste tagasivõtmise üle, püüab sellest 
teatada teisele institutsioonile ja 
komisjonile mõistliku aja jooksul enne 
lõpliku otsuse tegemist, viidates 
delegeeritud volitustele, mille ta võib 
tagasi võtta, ja võimalikele tagasivõtmise 
põhjustele. 

 

Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse selles 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 
Otsus jõustub kohe või selles täpsustatud 

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
delegeeritud volitused igal ajal tagasi 
võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
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hilisemal kuupäeval. Otsus ei mõjuta juba 
jõustunud delegeeritud õigusaktide 
kehtivust. Otsus avaldatakse Euroopa 
Liidu Teatajas. 

otsuses nimetatud volituse delegeerimine. 
Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 
otsuses osutatud hilisemal kuupäeval. See 
ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust. 

3. Euroopa Parlament või nõukogu 
võivad kahe kuu jooksul alates 
teatamiskuupäevast esitada delegeeritud 
õigusakti suhtes vastuväiteid. Euroopa 
Parlamendi või nõukogu algatusel 
pikendatakse seda tähtaega [kahe] kuu 
võrra. 

 

Kui pärast selle tähtaja möödumist ei ole 
Euroopa Parlament ega nõukogu 
delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid 
esitanud, avaldatakse see Euroopa Liidu 
Teatajas ning õigusakt jõustub selles 
nimetatud kuupäeval. 

 

Delegeeritud õigusakti võib avaldada 
Euroopa Liidu Teatajas ja see võib 
jõustuda enne kõnealuse ajavahemiku 
möödumist juhul, kui Euroopa Parlament 
ja nõukogu on mõlemad teatanud 
komisjonile oma kavatsusest jätta 
vastuväited esitamata.  

4. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teavitab ta sellest 
üheaegselt Euroopa Parlamenti ja 
nõukogu. 

Kui Euroopa Parlament või nõukogu 
esitab delegeeritud õigusaktile 
vastuväiteid, siis õigusakt ei jõustu. 
Vastuväiteid esitanud institutsioon 
põhjendab delegeeritud õigusaktile 
esitatud vastuväiteid. 

5. Käesoleva määruse kohaselt vastu 
võetud delegeeritud õigusakt jõustub 
ainult siis, kui Euroopa Parlament või 
nõukogu ei ole esitanud sellele 
vastuväiteid kahe kuu jooksul alates 
sellest, kui õigusakt Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule teatavaks tehti 
või kui Euroopa Parlament ja nõukogu 
on enne nimetatud ajavahemiku 
möödumist komisjonile teatanud, et ei 
kavatse vastuväiteid esitada. Euroopa 
Parlamendi või nõukogu algatusel võib 
seda tähtaega pikendada kahe kuu võrra. 

 *Käesoleva määruse jõustumise kuupäev. 

Selgitus 

Muudatusettepanek puudutab ühist arusaamist delegeeritud õigusaktide kasutamisest (Euroopa 

Liidu toimimise lepingu artikkel 290), millele nõukogu ja parlament peavad ametliku nõusoleku 

andma. 
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Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – punkt 37 

Määrus (EÜ) nr 1698/2005 
Artikkel 91c 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

[Artikkel lisatakse pärast seda, kui on 
vastu võetud määrus, milles kehtestatakse 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
291 lõikega 2 ette nähtud eeskirjad ja 
üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbi viidava kontrolli 
mehhanisme. Määruse üle arutatakse 
praegu Euroopa Parlamendis ja 
nõukogus.] 

1. Komisjoni abistab maaelu arengu 
komitee. Nimetatud komitee on komitee 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 
veebruari 2011. aasta määruse (EL) nr 
182/2011 (millega kehtestatakse eeskirjad 
ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse 
komisjoni rakendamisvolituste teostamise 
suhtes) tähenduses. 

 2. Kui on viidatud käesolevale lõikele, 
kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 
artiklit 5*. 

 _____________ 

*ELT L 55, 28.2.2011, lk 13. 

Selgitus 

Muudatusettepanekus võetakse arvesse rakendamisvolituste määrust ehk 1. märtsil 2011 

jõustuvat Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust, millega kehtestatakse eeskirjad ja 

üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbi viidava kontrolli mehhanisme, mida 

kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes. 

 


