14.10.2020

A8-0199/225

Muudatusettepanek 225
Ulrike Müller
fraktsiooni Renew nimel
Tilly Metz
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Chris MacManus
Raport
Ulrike Müller
Ühine põllumajanduspoliitika: rahastamine, haldamine ja seire
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

A8-0199/2019

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 47

Artikkel 47

Komisjoni tehtavad kontrollid

Komisjoni tehtavad kontrollid

107. Ilma et see piiraks liikmesriikide
poolt vastavalt riiklikele õigus- ja
haldusnormidele või aluslepingu artiklile
287 või aluslepingu artikli 322 alusel
korraldatud mis tahes kontrolli või
nõukogu määrusel (Euratom, EÜ) nr
2185/96 põhinevat kontrolli, võib komisjon
liikmesriikides teostada kontrolle, et
kindlaks teha eelkõige järgmist:

1.
Ilma et see piiraks liikmesriikide
poolt vastavalt riiklikele õigus- ja
haldusnormidele või ELi toimimise
lepingu artiklile 287 või ELi toimimise
lepingu artikli 322 alusel korraldatud mis
tahes kontrolli või nõukogu määrusel
(Euratom, EÜ) nr 2185/96 põhinevat
kontrolli, võib komisjon liikmesriikides
teostada kontrolle, et kindlaks teha
eelkõige järgmist:

(k)
haldustavade vastavus liidu
õigusnormidele;

a)
haldustavade vastavus liidu
õigusnormidele;

(l)
kas artikli 5 lõike 2 ja artikli 6 alla
kuuluvatel ja määruses (EL) nr.../... [ÜPP
strateegiakava määrus] osutatud
sekkumistele vastavatel kuludel on
konkreetne väljund, nagu on esitatud igaaastases tulemusaruandes;

b)
kas artikli 5 lõike 2 ja artikli 6 alla
kuuluvatel ja määruses (EL) .../... [ÜPP
strateegiakava määrus] osutatud
sekkumistele vastavatel kuludel on
konkreetne väljund, nagu on esitatud igaaastases kontrollimis- ja
heakskiitmisaruandes;

(m)
kas sertifitseerimisasutuse töö on
tehtud kooskõlas artikliga 11 ja käesoleva
peatüki 2. jaoga;

c)
kas sertifitseerimisasutuse töö on
tehtud kooskõlas artikliga 11 ja käesoleva
peatüki 2. jaoga;

(n)
kas makseasutus vastab artikli 8
lõikes 2 kehtestatud
akrediteerimiskriteeriumidele ja kas

d)
kas makseasutus vastab artikli 8
lõikes 2 kehtestatud
akrediteerimiskriteeriumidele ja kas
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liikmesriik kohaldab nõuetekohaselt artikli
8 lõiget 5.

liikmesriik kohaldab nõuetekohaselt artikli
8 lõiget 5;
da) kas artiklite 39 ja 40 kohaselt
koostatud tegevuskavasid rakendatakse
nõuetekohaselt.
Et tagada liidu finantshuvide kaitse
vastavalt käesoleva määruse artiklile 57,
laiendab komisjon käesoleva lõike
esimeses lõigus osutatud kontrolle kõigile
määruses (EL) .../... [ÜPP
strateegiakavad] sätestatud sekkumistele,
juhul kui liikmesriigi juhtimis- ja
kontrollisüsteemides avastatakse suuri
puudusi või kui teabest, mille komisjon
saab vastavalt artikli 8 lõikele 3 ja artiklile
11, ilmnevad olulised eeskirjade eiramise
määrad liikmesriigi kontrollide tulemusel
vastavalt käesoleva määruse artikli 57
lõikele 1. Komisjon teeb selliseid
laiendatud kontrolle, et kinnitada
tingimusi, mille kohaselt fondidest
rahastatud toiminguid tehti ja kontrolliti,
et tagada nende vastavus kohaldatavale
liidu õigusele, ning seni, kuni püsivad
suured puudused juhtimis- ja
kontrollisüsteemides või olulised
eeskirjade eiramise määrad.

Komisjoni poolt komisjoni nimel kontrolli
teostama volitatud isikutel või komisjoni
ametnikel, kes tegutsevad neile antud
pädevuse piires, on juurdepääs
raamatupidamisdokumentidele ja kõigile
teistele dokumentidele, kaasa arvatud
elektroonilisel andmekandjal koostatud või
sellel saadud ja säilitatud dokumentidele ja
metaandmetele, mis on seotud EAGFi või
EAFRD rahastatud kuludega.

Komisjoni poolt komisjoni nimel
käesolevas lõikes osutatud kontrolli
teostama volitatud isikutel või komisjoni
ametnikel, kes tegutsevad neile antud
pädevuse piires, on juurdepääs
raamatupidamisdokumentidele ja kõigile
teistele dokumentidele, kaasa arvatud
elektroonilisel andmekandjal koostatud või
sellel saadud ja säilitatud dokumentidele ja
metaandmetele, mis on seotud EAGFi või
EAFRD rahastatud kuludega.

Kontrolli teostamise volitused ei mõjuta
siseriiklike sätete kohaldamist, mille
kohaselt peavad teatavate toimingutega
tegelema siseriikliku õiguse alusel selleks
spetsiaalselt määratud ametnikud. Ilma et
see piiraks määruse (EL, Euratom)
nr 883/2013 ning määruse (Euratom, EÜ)
nr 2185/96 erisätteid, ei osale komisjoni
poolt komisjoni nimel tegusema volitatud

Käesolevas lõikes osutatud kontrolli
teostamise volitused ei mõjuta siseriiklike
sätete kohaldamist, mille kohaselt peavad
teatavate toimingutega tegelema
siseriikliku õiguse alusel selleks
spetsiaalselt määratud ametnikud. Ilma et
see piiraks määruse (EL, Euratom)
nr 883/2013 ning määruse (Euratom, EÜ)
nr 2185/96 erisätteid, ei osale komisjoni

AM\1215877ET.docx

ET

PE658.379v01-00
Ühinenud mitmekesisuses

ET

isikud muu hulgas kodude läbiotsimisel või
isikute ametlikul küsitlemisel asjaomase
liikmesriigi õiguse alusel. Neil on siiski
juurdepääs sellisel viisil saadud teabele.

poolt komisjoni nimel tegusema volitatud
isikud muu hulgas kodude läbiotsimisel või
isikute ametlikul küsitlemisel asjaomase
liikmesriigi õiguse alusel. Neil on siiski
juurdepääs sellisel viisil saadud teabele.

108. Komisjon teavitab kontrollist
aegsasti asjaomast liikmesriiki või
liikmesriiki, kelle territooriumil kontroll
läbi viiakse, võttes arvesse makseasutusele
kontrollide korraldamisest tulenevat
haldusmõju. Asjaomase liikmesriigi
esindajad võivad sellises kontrollis osaleda.

2.
Komisjon teavitab kontrollist
aegsasti asjaomast liikmesriiki või
liikmesriiki, kelle territooriumil kontroll
läbi viiakse, võttes arvesse makseasutusele
kontrollide korraldamisest tulenevat
haldusmõju. Asjaomase liikmesriigi
esindajad võivad sellises kontrollis osaleda.

Komisjoni taotlusel ja liikmesriigi
nõusolekul viivad kõnealuse liikmesriigi
pädevad asutused läbi täiendavaid
kontrolle või uuringuid seoses käesoleva
määrusega hõlmatud tegevustega.
Komisjoni ametnikud või komisjoni poolt
tema nimel tegutsema volitatud esindajad
võivad sellises kontrollis osaleda.

Komisjoni taotlusel ja liikmesriigi
nõusolekul viivad kõnealuse liikmesriigi
pädevad asutused läbi täiendavaid
kontrolle või uuringuid seoses käesoleva
määrusega hõlmatud tegevustega.
Komisjoni ametnikud või komisjoni poolt
tema nimel tegutsema volitatud esindajad
võivad sellises kontrollis osaleda.

Kontrolli parandamiseks võib komisjon
asjaomaste liikmesriikide nõusolekul
teatavate kontrolli või uuringute puhul
taotleda abi nimetatud liikmesriikide
asutustelt.

Kontrolli parandamiseks võib komisjon
asjaomaste liikmesriikide nõusolekul
teatavate kontrolli või uuringute puhul
taotleda abi nimetatud liikmesriikide
asutustelt.
Or. en
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130. Liikmesriigid võtavad ÜPP raames
vastu kõik õigus- ja haldusnormid ning
kõik muud vajalikud meetmed, et tagada
liidu finantshuvide tõhus kaitse. Nende
sätete ja meetmete eesmärk on eelkõige
järgmine:

1.
Liikmesriigid järgivad ÜPP raames
kohaldatavaid juhtimissüsteeme, võtavad
vastu kõik õigus- ja haldusnormid ning
kõik muud vajalikud meetmed, et tagada
liidu finantshuvide tõhus kaitse, sealhulgas
artiklis 35 sätestatud kulude
rahastamiskõlblikkuse kriteeriumide
kohaldamine. Nende sätete ja meetmete
eesmärk on eelkõige järgmine:

(x)
kontrollida fondide rahastatavate
tegevuste seaduslikkust ja korrektsust;

a)
kontrollida fondide rahastatavate
tegevuste seaduslikkust ja korrektsust,
sealhulgas toetusesaajate tasandil;

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

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

(z)
vältida, tuvastada ja kõrvaldada
eeskirjade eiramisi ja pettusi;

c)
vältida, tuvastada ja kõrvaldada
eeskirjade eiramisi ja pettusi;
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(aa) kehtestada tõhusaid, hoiatavaid ja
proportsionaalseid karistusi vastavalt liidu
õigusele või selle puudumise korral
vastavalt siseriiklikule õigusele ning
algatada vajaduse korral vastavaid
kohtumenetlusi;

d)
kehtestada tõhusaid, hoiatavaid ja
proportsionaalseid karistusi vastavalt liidu
õigusele või selle puudumise korral
vastavalt siseriiklikule õigusele ning
algatada vajaduse korral vastavaid
kohtumenetlusi;

(bb) nõuda tagasi alusetud maksed koos
intressiga ning algatada vajaduse korral
vastavaid kohtumenetlusi.

e)
nõuda tagasi alusetud maksed koos
intressiga ning algatada vajaduse korral
vastavaid kohtumenetlusi.

131. Liikmesriigid loovad tõhusad
juhtimis- ja kontrollisüsteemid, et tagada
kooskõla liidu sekkumismeetmeid
reguleerivate liidu õigusnormidega.

2.
Liikmesriigid loovad tõhusad
juhtimis- ja kontrollisüsteemid, et tagada
kooskõla liidu sekkumismeetmeid
reguleerivate liidu õigusnormidega.

132. Liikmesriigid võtavad sobivad
ettevaatusabinõud, et tagada lõike 1
punktis d osutatud karistuste kohaldamise
proportsionaalsus ja astmelisus avastatud
mittevastavuse tõsidusele, ulatusele,
kestusele ja korduvusele.

3.
Liikmesriigid võtavad sobivad
ettevaatusabinõud, et tagada lõike 1
punktis d osutatud karistuste kohaldamise
proportsionaalsus ja astmelisus avastatud
mittevastavuse tõsidusele, ulatusele,
kestusele ja korduvusele.

Liikmesriikide kehtestatud korraga tuleb
tagada, et eelkõige, et ei tohi kehtestada
karistusi:

Liikmesriikide kehtestatud korraga tuleb
tagada eelkõige, et ei tohi kehtestada
karistusi:

(cc) kui mittevastavuse põhjuseks on
vääramatu jõud;

a)
kui mittevastavuse põhjuseks on
vääramatu jõud;

(dd) kui mittevastavuse põhjuseks on
pädeva asutuse või muu asutuse viga ja kui
võib põhjendatult eeldada, et asjaomane
isik, keda halduskaristus puudutab, ei oleks
saanud viga avastada;

b)
kui mittevastavuse põhjuseks on
pädeva asutuse või muu asutuse viga ja kui
võib põhjendatult eeldada, et asjaomane
isik, keda halduskaristus puudutab, ei oleks
saanud viga avastada;

(ee) kui asjaomane isik suudab pädevale
asutusele rahuldaval viisil tõendada, et ta ei
ole süüdi lõikes 1 osutatud kohustustega
seotud mittevastavuses või kui pädev
asutus on jõudnud muul viisil
veendumuseni, et asjaomane isik ei ole
süüdi.

c)
kui asjaomane isik suudab pädevale
asutusele rahuldaval viisil tõendada, et ta ei
ole süüdi lõikes 1 osutatud kohustustega
seotud mittevastavuses või kui pädev
asutus on jõudnud muul viisil
veendumuseni, et asjaomane isik ei ole
süüdi.

Kui toetuse saamise tingimistele
mittevastavus tuleneb vääramatu jõu tõttu,
säilitab toetusesaaja õiguse toetusele.

Kui toetuse saamise tingimustele
mittevastavus tuleneb vääramatust jõust,
säilitab toetusesaaja õiguse toetusele.

133. Liikmesriigid kehtestavad korra,
millega tagatakse fonde puudutavate
kaebuste tõhus läbivaatamine, ning peavad
komisjoni taotluse korral uurima
komisjonile esitatud kaebusi, mis kuuluvad
nende ÜPP strateegiakava

4.
Liikmesriigid kehtestavad korra,
millega tagatakse fonde puudutavate
kaebuste tõhus läbivaatamine, ning peavad
komisjoni taotluse korral uurima
komisjonile esitatud kaebusi, mis kuuluvad
nende ÜPP strateegiakava
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kohaldamisalasse Liikmesriigid teavitavad
nende kontrollide tulemustest komisjoni.

kohaldamisalasse. Liikmesriigid teavitavad
nende kontrollide tulemustest komisjoni.
Kui liikmesriigis on avastatud kaebuste
läbivaatamise ja käsitlemisega seotud
puudusi, loob komisjon kaebuste
lahendamise mehhanismi, mille kaudu
toetusesaajad, kes puutuvad kokku
ebaõiglase kohtlemisega või kohtlemisega,
mis seab nad ebasoodsamasse olukorda
seoses avaliku sektori vahendite
eraldamise või väljamaksmisega kas
otsese või koostöös liikmesriikidega
toimuval eelarve täitmise korral,
sealhulgas seoses avaliku pakkumise
otsustega, võivad esitada kaebused otse
komisjonile. Komisjon tagab, et
füüsilistele ja juriidilistele isikutele on
kaebuse esitamise järel tagatud piisav
kaitse.

134. Liikmesriigid teavitavad komisjoni
lõigete 1 ja 2 alusel vastuvõetud sätetest ja
võetud meetmetest.

5.
Liikmesriigid teavitavad komisjoni
lõigete 1 ja 2 alusel vastuvõetud sätetest ja
võetud meetmetest.

135. Komisjon võib võtta vastu
rakendusaktid, millega kehtestatakse
käesoleva artikli ühetaoliseks
kohaldamiseks vajalikud eeskirjad seoses
järgnevaga:

6.
Komisjon võib võtta vastu
rakendusaktid, millega kehtestatakse
käesoleva artikli ühetaoliseks
kohaldamiseks vajalikud eeskirjad seoses
järgnevaga:

(ff)
menetlused, tähtajad ja
teabevahetus seoses lõigetes 1 ja 2
sätestatud kohustustega;

a)
menetlused, tähtajad ja
teabevahetus seoses lõigetes 1 ja 2
sätestatud kohustustega;

(gg) teade ja teatis, mille liikmesriigid
esitavad komisjonile seoses lõigetes 3 ja 4
sätestatud kohustusega.

b)
teade ja teatis, mille liikmesriigid
esitavad komisjonile seoses lõigetes 3 ja 4
sätestatud kohustusega.

Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu
kooskõlas artikli 101 lõikes 3 osutatud
kontrollimenetlusega.

Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu
kooskõlas artikli 101 lõikes 3 osutatud
kontrollimenetlusega.
Or. en
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Artikli 63 lõikes 2 osutatud süsteem
sekkumiste ja meetmetega hõlmatud
toetusesaajate identifitseerimisandmete
registreerimiseks võimaldab kindlaks teha
kõik sama toetusesaaja esitatud taotlused.

Artikli 63 lõikes 2 osutatud süsteem
sekkumiste ja meetmetega hõlmatud
toetusesaajate identifitseerimisandmete
registreerimiseks võimaldab kindlaks teha
kõik sama toetusesaaja esitatud taotlused.
Samuti tagab see, et kui toetusesaajad
kuuluvad kontserni direktiivi 2013/34/EL
artikli 2 esimese lõigu punkti 11
tähenduses, on võimalik kontsern
kindlaks teha.
Or. en
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Artikkel 85

Tingimuslikkusega seotud halduskaristuste
süsteem

Tingimuslikkusega seotud halduskaristuste
süsteem

201. Liikmesriigid loovad süsteemi,
millega nähakse ette halduskaristuste
kohaldamine toetusesaajate suhtes, kellele
on osutatud määruse (EL) .../... [ÜPP
strateegiakava määrus] artiklis 11 ja kes ei
vasta asjaomasel kalendriaastal
tingimuslikkusega seotud eeskirjadele,
nagu on sätestatud määruse (EL) .../...
[ÜPP strateegiakava määrus] III jaotise 1.
peatüki 2. jaos (edaspidi
„karistussüsteem“).

1.
Liikmesriigid loovad süsteemi,
millega nähakse ette halduskaristuste
kohaldamine toetusesaajate suhtes, kellele
on osutatud määruse (EL) .../... [ÜPP
strateegiakava määrus] artiklis 11 ja kes ei
vasta asjaomasel kalendriaastal
tingimuslikkusega seotud eeskirjadele,
nagu on sätestatud määruse (EL) .../...
[ÜPP strateegiakava määrus] III jaotise 1.
peatüki 2. jaos (edaspidi
„karistussüsteem“).

Selle süsteemi kohaselt kohaldatakse
esimeses lõigus osutatud halduskaristusi
üksnes juhul, kui mittevastavus on
toetusesaajale vahetult omistatava tegemise
või tegematajätmise tagajärg; ja kui
täidetud on üks või mõlemad järgmistest
tingimustest:

Selle süsteemi kohaselt kohaldatakse
esimeses lõigus osutatud halduskaristusi
üksnes juhul, kui mittevastavus on
toetusesaajale vahetult omistatava tegemise
või tegematajätmise tagajärg; ja kui
täidetud on üks või mõlemad järgmistest
tingimustest:

(g)
mittevastavus on seotud
toetusesaaja põllumajandusliku
tegevusega;

a)
mittevastavus on seotud
toetusesaaja põllumajandusliku
tegevusega;
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(h)
tegemist on toetusesaaja
põllumajandusliku majapidamise maaga.

b)
tegemist on toetusesaaja
põllumajandusliku majapidamise maaga.

Esimeses lõigus osutatud karistust ei
kohaldata siiski metsaalade suhtes juhul,
kui asjaomase ala puhul ei ole taotletud
toetust vastavalt määruse (EL) .../... [ÜPP
strateegiakava määrus] artiklitele 65 ja 66.

Esimeses lõigus osutatud karistust ei
kohaldata siiski metsaalade suhtes juhul,
kui asjaomase ala puhul ei ole taotletud
toetust vastavalt määruse (EL) .../... [ÜPP
strateegiakava määrus] artiklitele 65 ja 66.

202. Lõikes 1 osutatud
karistussüsteemide puhul teevad
liikmesriigid järgmist:

2.
Lõikes 1 osutatud
karistussüsteemide puhul teevad
liikmesriigid järgmist:

(i)
lisavad halduskaristuste
kohaldamise eeskirjad, juhul kui
asjaomasel kalendriaastal või asjaomastel
aastatel on maa üle antud. Kõnealustes
eeskirjades peab rikkumistega seotud
vastutus üleandjate ja ülevõtjate vahel
olema jaotatud õiglaselt ja erapooletult.

a)
lisavad halduskaristuste
kohaldamise eeskirjad, juhul kui
asjaomasel kalendriaastal või asjaomastel
aastatel on põllumajandusmaa või
põllumajanduslik majapidamine või selle
osa üle antud. Kõnealustes eeskirjades
peab rikkumistega seotud vastutus
üleandjate ja ülevõtjate vahel olema
jaotatud õiglaselt ja erapooletult.

Käesoleva punkti kohaldamisel tähendab
„üleandmine“ mis tahes liiki tehingut,
mille tulemusel põllumajandusmaa lakkab
olemast üleandja kasutuses.

Käesoleva punkti kohaldamisel tähendab
„üleandmine“ mis tahes liiki tehingut,
mille tulemusel põllumajandusmaa lakkab
olemast üleandja kasutuses;

(j)
võivad olenemata lõikest 1
otsustada mitte kohaldada karistust
toetusesaaja ja kalendriaasta kohta, kui
karistuse summa on kuni 100 eurot.
Toetusesaajat teavitatakse avastatud
mittevastavusest ja parandusmeetmete
võtmise kohustusest;

b)
võivad olenemata lõikest 1
otsustada mitte kohaldada karistust
toetusesaaja ja kalendriaasta kohta, kui
karistuse summa on kuni 100 eurot.
Toetusesaajat teavitatakse avastatud
mittevastavusest ja parandusmeetmete
võtmise kohustusest;

(k)
näevad ette, et halduskaristust ei
tohi määrata, kui mittevastavuse põhjuseks
on vääramatu jõud.

c)
näevad ette, et halduskaristust ei
tohi määrata, kui
i) mittevastavuse põhjuseks on vääramatu
jõud;
ii) mittevastavuse põhjuseks on avaliku
sektori asutuse korraldus või
iii) mittevastavuse põhjuseks on pädeva
asutuse või muu asutuse viga ja kui võib
põhjendatult eeldada, et toetusesaaja,
keda halduskaristus puudutab, ei oleks
saanud viga avastada.

203. Halduskaristuse kohaldamine ei
mõjuta selliste kulude seaduslikkust ja

3.
Halduskaristuse kohaldamine ei
mõjuta selliste kulude seaduslikkust ja
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korrektsust, mille suhtes seda
kohaldatakse.

korrektsust, mille suhtes seda
kohaldatakse.
Or. en
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Artikkel 86

Artikkel 86

Karistuse arvutamine

Karistuse arvutamine

204. Määruse (EL) .../... [ÜPP
strateegiakava määrus] III jaotise 1.
peatüki 2. jaos sätestatud halduskaristusi
kohaldatakse, vähendades kõnealuse
määruse kõnealuses jaos loetletud ning
asjaomasele toetusesaajale seoses
toetusetaotlusega, mis ta on esitanud või
esitab rikkumise tuvastamise kalendriaasta
jooksul, tehtud või tehtavate maksete
kogusummat või jättes ta sellest ilma.

1.
Halduskaristusi kohaldatakse,
vähendades artikli 84 lõikes 1 loetletud
ning asjaomasele toetusesaajale seoses
toetusetaotlusega, mille toetusesaaja on
esitanud või esitab rikkumise tuvastamise
kalendriaasta jooksul, tehtud või tehtavate
maksete kogusummat või jättes ta sellest
ilma.

Kõnealuste vähendamiste ja väljaarvamiste
arvutamisel võetakse arvesse
kindlakstehtud mittevastavuse raskusastet,
ulatust, püsivust, korduvust ja tahtlikkust.
Määratavad karistused peavad olema
hoiatavad ja proportsionaalsed ning
vastama käesoleva artikli lõigetes 2 ja 3
sätestatud kriteeriumidele.

Kõnealuste vähendamiste ja väljaarvamiste
arvutamisel võetakse arvesse
kindlakstehtud mittevastavuse raskusastet,
ulatust, püsivust, korduvust ja tahtlikkust.
Määratavad karistused peavad olema
hoiatavad ja proportsionaalsed ning
vastama käesoleva artikli lõigetes 2 ja 3
sätestatud kriteeriumidele.
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205. Hooletusest tingitud mittevastavuse
korral on vähendamine üldjuhul 3 %
käesoleva artikli 1 lõikes osutatud maksete
kogusummast.

2.
Hooletusest tingitud mittevastavuse
korral on vähendamine üldjuhul 3 %
käesoleva artikli 1 lõikes osutatud maksete
kogusummast. Vähendamise
kindlaksmääramisel lähtutakse
mittevastavuse raskusastme hinnangust,
võttes aluseks käesoleva artikli lõikes 1
sätestatud kriteeriumid.

Liikmesriigid võivad kehtestada varajase
hoiatamise süsteemi, mida kohaldatakse
mittevastavuse üksikjuhtumite korral, mis
esineb esimest korda ja mille kergemate
tagajärgede, ulatuse ja kestuse tõttu ei
järgne nõuetekohaselt põhjendatud
juhtudel toetuse vähendamist või sellest
ilmajätmist. Kui sellele järgneva kontrolli
käigus, mis tehakse kolme kalendriaasta
jooksul, tehakse kindlaks, et mittevastavust
ei ole kõrvaldatud, kohaldatakse esimese
lõigu kohast vähendamist tagasiulatuvalt.

Liikmesriigid kehtestavad ja võtavad
kasutusele artikli 84 lõikes 3 osutatud
varajase hoiatamise süsteemi, mida
kohaldatakse mittevastavuse
üksikjuhtumite korral, mis esineb esimest
korda ja mille kergemate tagajärgede,
ulatuse ja kestuse tõttu ei järgne toetuse
vähendamist või sellest ilmajätmist.
Asjaomane ametiasutus teavitab
toetusesaajat kohustusest võtta
parandusmeetmeid ja pakub välja
parandusmeetmed, mida tuleb võtta
mittevastavuse heastamiseks. Kui sellele
järgneva kontrolli käigus, mis tehakse
kolme kalendriaasta jooksul, tehakse
kindlaks, et mittevastavust ei ole
kõrvaldatud, kohaldatakse esimese lõigu
kohast vähendamist tagasiulatuvalt.

Mittevastavuste puhul, mis kujutavad
otsest ohtu rahva- või loomatervisele,
kohaldatakse siiski alati toetuse
vähendamist või sellest ilmajätmist.

Mittevastavuste puhul, mis kujutavad
otsest ohtu rahva- või loomatervisele,
kohaldatakse siiski alati toetuse
vähendamist või sellest ilmajätmist.

Liikmesriigid võivad määruse (EL) .../...
[ÜPP strateegiakava määrus] III jaotise 1.
peatüki 3. jaos sätestatud
põllumajandusettevõtete nõustamise
süsteemi raames näha ette kohustusliku
koolituse toetusesaajatele, kes on saanud
varajase hoiatuse.

Liikmesriigid näevad varajase hoiatuse
saanud toetusesaajatele määruse (EL)
.../... [ÜPP strateegiakava määrus] III
jaotise 1. peatüki 3. jaos sätestatud
põllumajandusettevõtete nõustamise
süsteemi raames ette tingimuslikkust
käsitleva erikoolituse, millest osavõtu võib
teha kohustuslikuks.

206. Korduvuse korral on
vähendusprotsent suurem, kui see on
hooletusest tingitud mittevastavuse korral
ja esimest korda sisse nõutud.

3.
Mittevastavuse korduvuse korral on
vähendusprotsent üldjuhul 10 % lõikes 1
osutatud maksete kogusummast.
Edasise korduvuse korral ja kui
asjaomane toetusesaaja ei esita
nõuetekohast põhjendust, käsitatakse
toetusesaaja tegevust lõike 4 tähenduses

AM\1215877ET.docx

ET

PE658.379v01-00
Ühinenud mitmekesisuses

ET

tahtlikuna.
207. Tahtliku rikkumise korral on see
vähendusprotsent suurem kui lõike 3
kohaselt korduvuse korral kohaldatud
protsendimäär või toetuse saajate hulgast
väljaarvamine ning selliseid tagajärgi võib
kohaldada ühe või mitme kalendriaasta
jooksul.

4.
Tahtliku rikkumise korral on see
vähendusprotsent vähemalt 15 % lõikes 1
osutatud maksete kogusummast ja võib
ulatuda täieliku maksetest ilmajätmiseni
ning selliseid tagajärgi võib kohaldada ühe
või mitme kalendriaasta jooksul.

208. Selleks et tagada liikmesriikidele
võrdsed tingimused ning karistussüsteemi
tõhusus ja hoiatav mõju, antakse
komisjonile õigus võtta kooskõlas
artikliga 100 vastu delegeeritud õigusakte,
millega täiendatakse käesolevat määrust
täiendavate eeskirjadega karistuste
kohaldamise ja arvutamise kohta.

5.
Selleks et tagada liikmesriikidele
võrdsed tingimused ning karistussüsteemi
tõhusus ja hoiatav mõju, antakse
komisjonile õigus võtta kooskõlas
artikliga 100 vastu delegeeritud õigusakte,
millega täiendatakse käesolevat määrust
täiendavate eeskirjadega karistuste
kohaldamise ja arvutamise kohta.
Or. en
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225. Liikmesriigid tagavad fondidest
toetuse saajate andmete iga-aastase
tagantjärele avaldamise kooskõlas
[määruse (EL) .../... (ühissätete määrus)
artikli 43 lõigetega 3–5] ning käesoleva
artikli lõigetega 2, 3 ja 4.

1.
Liikmesriigid tagavad fondidest
toetuse saajate andmete iga-aastase
tagantjärele avaldamise kooskõlas
[määruse (EL) .../... (ühissätete määrus)
artikli 43 lõigetega 3–5] ning käesoleva
artikli lõigetega 2, 3 ja 4. Kui
toetusesaajad kuuluvad kontserni
direktiivi 2013/34/EL artikli 2 esimese
lõigu punkti 11 tähenduses, võimaldab
avaldatud teave kontserni kindlaks teha.
Or. en
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