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1. 1.

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:

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 või finantsmääruse artiklil 127 
põhinevat kontrolli, võib komisjon 
liikmesriikides teostada kontrolle, et 
kindlaks teha 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 iga-
aastases tulemusaruandes;

b) kas artikli 5 lõike 2 ja artikli 6 alla 
kuuluvatel ja määruses (EL) nr .../... [ÜPP 
strateegiakava määrus] osutatud 
sekkumistele vastav tegevus on toimunud 
vastavalt liidu nõuetele ja kas seda on 
kontrollitud, et tagada neile nõuetele 
vastavus;

ba) kas muu artikli 5 lõike 2 ja artikli 
6 kohaldamisalasse kuuluv tegevus on 
toimunud ja kas seda on kontrollitud 
kooskõlas liidu õigusega;

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

tehtud kooskõlas artikliga 11 ja käesoleva 
peatüki 2. jaoga;

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

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

da) kas artiklites 39 ja 40 osutatud 
tegevuskavasid rakendatakse 
nõuetekohaselt.

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.

Kui komisjon ei saa tugineda artiklis 46 
osutatud sertifitseerimisasutuse tööle, võib 
ta juhul, kui liikmesriigi juhtimis-, 
haldus- ja kontrollisüsteemis on 
tuvastatud tõsiseid puudusi, või selleks, et 
tagada liidu finantshuvide kaitse vastavalt 
käesoleva määruse artiklile 57, teha 
laiendatud järelevalvet, sealhulgas 
kohapealseid kontrolle, seni kuni 
juhtimissüsteemi tõsised puudused 
püsivad.
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.

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

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

2. 2.

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

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


