
AM\1215939ET.docx PE658.379v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

14.10.2020 A8-0199/283

Muudatusettepanek 283
Anne Sander
fraktsiooni PPE nimel
Krzysztof Jurgiel
fraktsiooni ECR nimel

Raport A8-0199/2019
Ulrike Müller
Ühine põllumajanduspoliitika: rahastamine, haldamine ja seire
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 84

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

84 Tingimuslikkusega seotud 
kontrollisüsteem

84 Tingimuslikkusega seotud 
kontrollisüsteem

199. 1.

Liikmesriigid loovad kontrollisüsteemi, 
millega tagatakse, et määruse (EL) .../... 
[ÜPP strateegiakava määrus] artiklis 11 
ning vastavalt määruse (EL) nr 228/2013 
IV peatükis ja määruse (EL) nr 229/2013 
IV peatükis osutatud toetuse saajad 
täidavad määruse (EL) .../... [ÜPP 
strateegiakava määrus] III jaotise 1. 
peatüki 2. jaos osutatud kohustusi.

Liikmesriikidel peab olema 
kontrollisüsteem, mille eesmärk on 
tagada, et järgmised toetusesaajad 
täidavad määruse (EL) .../... [ÜPP 
strateegiakava määrus] III jaotise 1. 
peatüki 2. jaos osutatud kohustusi:

a) toetusesaajad, kes saavad 
otsetoetusi määruse (EL) .../... [ÜPP 
strateegiakava määrus] III jaotise 
II peatüki kohaselt;
b) toetusesaajad, kes saavad iga-
aastaseid toetusi kooskõlas 
määruse (EL) .../... [ÜPP strateegiakava 
määrus] artiklitega 65, 66 ja 67;
c) toetusesaajad, kes saavad toetust 
kooskõlas määruse (EL) nr 228/2013 
IV peatükiga ja määruse (EL) nr 
229/2013 IV peatükiga.

Liikmesriigid võivad kasutada 
olemasolevaid kontrolli- ja 
haldussüsteeme, et tagada 
tingimuslikkusega seotud eeskirjade 

Liikmesriigid võivad kasutada 
olemasolevaid kontrolli- ja 
haldussüsteeme, et tagada 
tingimuslikkusega seotud eeskirjade 
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täitmine. täitmine.

Kõnealused süsteemid peavad olema 
kooskõlas käesoleva lõike esimeses lõigus 
osutatud kontrollisüsteemiga.

Kõnealused süsteemid peavad olema 
kooskõlas käesoleva lõike esimeses lõigus 
osutatud kontrollisüsteemiga.

Liikmesriigid vaatavad esimeses lõigus 
osutatud kontrollisüsteemi igal aastal läbi, 
võttes arvesse saavutatud tulemusi.

Liikmesriigid vaatavad esimeses lõigus 
osutatud kontrollisüsteemi igal aastal läbi, 
võttes arvesse saavutatud tulemusi.

1a. Lõiget 1 ei kohaldata siiski 
toetusesaajate suhtes, kes osalevad 
määruse (EL) .../... [ÜPP strateegiakava 
määrus] artiklis 25 osutatud 
väikepõllumajandustootjate lihtsustatud 
kavas, ega toetusesaajate suhtes, kelle 
põllumajandusmaa suurus on kuni 5 ha 
ja kes saavad muid lõike 1 esimeses lõigus 
osutatud toetusi.
Liikmesriigid võivad otsustada kohaldada 
lihtsustatud kontrolli toetusesaajate 
suhtes, kelle põllumajandusmaa suurus 
on 5–10 ha.

200. Käesolevas peatükis kasutatakse 
järgmisi mõisteid:

2. Käesolevas peatükis kasutatakse 
järgmisi mõisteid:

(a) „nõue“ – iga üksik kohustuslik 
majandamisnõue, mis tuleneb antud 
õigusakti raames määruse (EL) .../... [ÜPP 
strateegiakava määrus] artiklis 11 osutatud 
liidu õigusaktidest ja erineb sisuliselt sama 
õigusakti muudest nõuetest.

a) „nõue“ – iga üksik kohustuslik 
majandamisnõue, mis tuleneb antud 
õigusakti raames määruse (EL) .../... [ÜPP 
strateegiakava määrus] artiklis 11 osutatud 
liidu õigusaktidest ja erineb sisuliselt sama 
õigusakti muudest nõuetest;

(b) „õigusakt“ – määruse (EL) .../... 
[ÜPP strateegiakava määrus] artiklis 11 
loetletud direktiivid ja määrused.

b) „õigusakt“ – määruse (EL) .../... 
[ÜPP strateegiakava määrus] artiklis 11 
loetletud direktiivid ja määrused.

ba) „mittevastavuse korduvus“ – 
samale nõudele või standardile 
mittevastavus, mis tuvastatakse rohkem 
kui üks kord, tingimusel et toetusesaajat 
on teavitatud eelmisest mittevastavusest ja 
tal on asjakohasel juhul olnud võimalus 
võtta vajalikud meetmed selle eelmise 
mittevastavuse heastamiseks.

3. Lõikes 1 osutatud 
kontrollisüsteemide puhul teevad 
liikmesriigid järgmist:

3. Selleks et täita lõikes 1 osutatud 
kontrollikohustusi, teevad liikmesriigid 
järgmist:

(a) lisavad kohapealsed kontrollid, et 
kontrollida määruse (EL) .../... [ÜPP 

a) lisavad kohapealsed kontrollid, et 
kontrollida määruse (EL) .../... [ÜPP 
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strateegiakava määrus] III jaotise I peatüki 
2. jaos sätestatud kohustuste täitmist 
toetusesaajate poolt;

strateegiakava määrus] III jaotise I peatüki 
2. jaos sätestatud kohustuste täitmist 
toetusesaajate poolt;

(b) võivad nõuetest, standarditest, 
õigusaktidest või tingimuslikkusega seotud 
valdkondadest olenevalt otsustada teha 
kontrolle, mis on juba ette nähtud 
asjaomase nõude, standardi, õigusakti või 
tingimuslikkusega seotud valdkonna puhul 
kohaldatavate kontrollisüsteemidega, 
tingimusel et selliste kontrollide mõjusus 
on vähemalt punktis a osutatud 
kohapealsete kontrollidega samaväärne;

b) võivad nõuetest, standarditest, 
õigusaktidest või tingimuslikkusega seotud 
valdkondadest olenevalt otsustada teha 
kontrolle, mis on juba ette nähtud 
asjaomase nõude, standardi, õigusakti või 
tingimuslikkusega seotud valdkonna puhul 
kohaldatavate kontrollisüsteemidega, 
tingimusel et selliste kontrollide mõjusus 
on vähemalt punktis a osutatud 
kohapealsete kontrollidega samaväärne;

(c) võivad vajaduse korral kasutada 
kaugseiret või pindala seiresüsteemi 
kohapealsete kontrollide tegemiseks, nagu 
on osutatud punktis a;

c) võivad vajaduse ja võimaluse 
korral kasutada kaugseiret või pindala 
seire- ja kontrollisüsteemi kohapealsete 
kontrollide tegemiseks, nagu on osutatud 
punktis a; ning
ca) loovad varajase hoiatamise 
süsteemi.

(d) kehtestavad kontrollivalimi 
punktis a osutatud kontrollide jaoks, mis 
tehakse igal aastal riskianalüüsi põhjal 
ning mis peab sisaldama juhuvalikut ja 
hõlmama vähemalt 1 % toetusesaajatest, 
kes saavad määruse (EL) .../... [ÜPP 
strateegiakava määrus] III jaotise 1. 
peatüki 2. jaoga ettenähtud toetust.

3a. Liikmesriigid kehtestavad 
kontrollivalimi käesoleva artikli lõike 3 
punktis a osutatud kontrollide jaoks, mis 
tehakse igal aastal riskianalüüsi põhjal, 
mille puhul nad võivad kasutada 
kaalutegureid, ning juhuvaliku põhjal, 
ning nad tagavad, et kontrollivalim 
hõlmab vähemalt 1 % toetusesaajatest, 
kes saavad määruse (EL) .../... [ÜPP 
strateegiakava määrus] III jaotise 
1. peatüki 2. jaotisega ette nähtud toetust.
3b. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 100 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega täiendatakse käesolevat 
määrust lõikes 1 a osutatud lihtsustatud 
kontrolli eeskirjadega.
3c. Komisjon võtab rakendusaktidega 
vastu eeskirjad käesolevas artiklis 
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osutatud kontrollide tegemise kohta, 
sealhulgas eeskirjad, millega tagatakse, et 
riskianalüüsides võetakse arvesse järgmisi 
tegureid:
a) põllumajandustootjate osalemine 
põllumajandusettevõtete nõuandeteenuste 
süsteemis, mis on sätestatud määruse 
(EL) .../... [ÜPP strateegiakava määrus] 
artiklis 13;
b) põllumajandustootjate osalemine 
määruse (EL) .../... [ÜPP strateegiakava 
määrus] artikli 28 kohastes vabatahtlikes 
kliima-, keskkonna- ja loomade heaolu 
kavades, mille põllumajandustavad on 
samaväärsed maa heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis hoidmise 
standarditega, nagu on osutatud määruse 
(EL) .../.... [ÜPP strateegiakava määrus] 
artikli 12 lõikes 3a.
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 101 lõikes 3 nimetatud 
kontrollimenetlusega.

Or. en


