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EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 1306/2013,
17. detsembri 2013,
ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse
kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ)
nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008
EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli
43 lõiget 2,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parla
mentidele,

võttes arvesse kontrollikoja arvamust,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arva
must (1),

võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi
toimimise leping) artikliga 290 vastu delegeeritud õigus
akte seoses järgmisega: makseasutuste ja koordineerivate
asutuste akrediteerimine, makseasutuste kohustused
seoses riikliku sekkumisega, samuti eeskirjad kõnealuste
asutuste haldus- ja kontrollialase pädevuse sisu kohta,
riikliku sekkumise korras Euroopa Liidu üldeelarvest
(„liidu eelarve”) rahastatavad meetmed ja riikliku sekku
misega seoses toimingute väärtuse hindamine. Kõnealuse
õigusega peaksid olema hõlmatud ka erandid seoses
makseasutuste poolt toetusesaajatele enne varaseimat
või pärast hiliseimat võimalikku maksekuupäeva tehtud
maksetega, mis ei ole rahastamiskõlblikud, ning Euroopa
Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) ja Euroopa Maaelu
Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) tulenevate kulude
ja tulude vahe hüvitamine. Lisaks peaks kõnealune õigus
hõlmama kohustusi ja summade maksmist käsitlevaid
meetodeid (kui liidu eelarvet ei ole eelarveaasta alguseks
vastu võetud või kui kavandatud kohustuste kogusumma
ületab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL,
Euratom) nr 966/2012 (3) artikli 170 lõikes 3 sätestatud
piirmäära).

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni teatises Euroopa Parlamendile, nõukogule,
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide
Komiteele „Ühise põllumajanduspoliitika eesmärgid 2020.
aastaks: toidu, loodusvarade ja territooriumiga seotud
tulevikuprobleemide lahendamine” analüüsiti ühise põllu
majanduspoliitika (ÜPP) võimalikke probleeme, eesmärke
ja suundumusi pärast 2013. aastat. Võttes arvesse arutelu
kõnealuse teatise üle, tuleks ÜPPd reformida jõustumisega
alates 1. jaanuarist 2014. Kõnealune reform peaks
hõlmama kõiki ÜPP peamisi vahendeid, sealhulgas
nõukogu määrust (EÜ) nr 1290/2005 (2). Kõnealuse
määruse rakendamisel saadud kogemused näitavad, et
rahastamis- ja järelevalvemehhanismi teatavaid aspekte
on vaja kohandada. Arvestades reformi ulatust, on asja
kohane tunnistada määrus (EÜ) nr 1290/2005 kehtetuks
ja asendada see uue määrusega. Võimaluse korral peaks
reform ka selle sätteid ühtlustama, tõhustama ja lihtsus
tama.

(2)

Selleks et täiendada või muuta käesoleva määruse teata
vaid mitteolemuslikke osi, peaks komisjonil olema õigus

(1) ELT C 191, 29.6.2012, lk 116.
(2) Nõukogu 21. juuni 2005. aasta määrus (EÜ) nr 1290/2005 ühise
põllumajanduspoliitika rahastamise kohta (ELT L 209, 11.8.2005,
lk 1).

Veelgi enam, kõnealuse õigusega peaks olema hõlmatud
komisjoni poolt liikmesriikidele makstavate igakuiste
maksete edasilükkamine seoses EAGFi kuludega ja komis
joni poolt liikmesriikidele EAFRD raames makstavate
vahemaksete vähendamise või peatamise tingimused.
Lisaks sellele peaks kõnealuse õigusega olema hõlmatud
igakuiste maksete või vahemaksete peatamine, mille
puhul ei ole vastavat statistilist teavet saadetud õigel
ajal, erikohustused, mida liikmesriikidel tuleb täita seoses
kontrolli, kriteeriumide ja metoodikaga korrektsioonide
kohaldamiseks vastavuse kontrollimise menetluse raames,
ja võlgade sissenõudmine. Veelgi enam, kõnealuse õigu
sega peaks olema hõlmatud tolliprotseduuridega seotud
nõuded, rahastamiskõlblikkuse tingimustele mittevasta
vuse korral toetuse maksmise lõpetamine ja kohaldatavad
karistused ning põllumajandusalaste sektoripõhiste õigus
aktide kohaldamisest tulenevad kulu- või muud kohustu
sed. Samuti peaks kõnealuse õigusega olema hõlmatud
turukorraldusmeetmed, mille igakuised maksed võib
komisjon peatada, tagatisi käsitlevad eeskirjad, ühtse
haldus- ja kontrollisüsteemi toimimist käsitlevad eeskirjad
ning tehingute kontrollist vabastatud meetmed. Kõne
aluse õigusega peaks olema hõlmatud ka selliste laeku
miste või maksete summa muutmine, mis on väiksem
kui summa, mille korral ei peaks üldjuhul ettevõtjate
äridokumente käesoleva määruse alusel kontrollima,
nõuetele vastavusega seotud karistused, veinisektori kont
rollinõuded ja püsikarjamaa säilitamise eeskirjad.
Viimasena peaks kõnealuse õigusega olema hõlmatud
(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrus
(EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve
suhtes kohaldatavaid finantseeskirju (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1).
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või liikmesriikide ja liidu halduskoostöö raames. Tuleks
täpsustada fondide kaudu rahastatavate meetmete liigid.

eurot mittekasutavate liikmesriikide kasutatava rakendus
juhu ja vahetuskursiga seotud eeskirjad, meetmed, et
kaitsta liidu õiguse kohaldamist, kui omavääringuga
seotud erandlikud rahandustavad võivad seda ohustada,
ÜPP raames võetavad meetmed ühise seire- ja hindamis
raamistiku sisu kohta ja üleminekumeetmed.
(7)

Tuleks ette näha makseasutuste akrediteerimine liikmes
riikide poolt, nõutavate vahendite haldaja kinnituste
saamist käsitleva korra sisseseadmine ning haldus- ja järe
levalvesüsteemide ja raamatupidamise aastaaruannete
sertifitseerimine sõltumatute asutuste poolt. Selleks et
lisaks tagada riiklike kontrollide läbipaistvus eelkõige
loa-, valideerimis- ja maksemenetluste osas ning vähen
dada komisjoni talituste ja ka liikmesriikide haldus- ja
auditeerimiskoormust seoses iga üksiku makseasutuse
akrediteerimise nõudega, tuleks piirata nende asutuste ja
organite arvu, kellele need õigused antakse, arvestades iga
liikmesriigi põhiseaduslikku korda. Selleks, et vältida
mittevajalikke ümberkorraldusega seotud kulusid, tuleks
liikmesriikidel lubada säilitada sama arv makseasutusi, kui
on akrediteeritud enne käesoleva määruse jõustumist.

(8)

Kui liikmesriik akrediteerib rohkem kui ühe makseasu
tuse, on oluline, et ta määraks üheainsa avalik-õigusliku
koordineeriva asutuse, kes vastutab finantsvahendite
haldamise sidususe, komisjoni ja erinevate akrediteeritud
makseasutuste vahelise suhtluse ja komisjoni poolt
nõutava erinevate makseasutuste tegevust käsitleva teabe
kiire vahendamise eest. Avalik-õiguslik koordineeriv
asutus peaks samuti võtma ja kooskõlastama meetmeid,
eesmärgiga lahendada üldist laadi puudused, ning teavi
tama komisjoni järelmeetmetest. Lisaks peaks kõnealune
asutus edendama ja võimaluse korral tagama ühiste
eeskirjade ja standardite ühetaolise kohaldamise.

(9)

Ainult liikmesriikide akrediteeritud makseasutused saavad
anda piisava kinnituse selle kohta, et enne liidu toetuse
andmist toetusesaajatele viidi läbi vajalikud kontrollid.
Seetõttu tuleks käesolevas määruses sõnaselgelt sätestada,
et liidu eelarvest võib hüvitada ainult akrediteeritud
makseasutuste poolt kantud kulusid.

(10)

Selleks et aidata tõsta toetusesaajate teadlikkust ühelt
poolt põllumajandustavade ja põllumajanduslike majapi
damiste juhtimise ning teiselt poolt keskkonna, klii
mamuutuste, maa hea põllumajandusseisundi, toiduohu
tuse, rahvatervise, loomatervise, taimetervise ja loomade
heaoluga seotud standardite vahelisest seosest, on vaja, et
liikmesriigid kehtestaksid ulatusliku põllumajandusettevõ
tete nõustamise süsteemi, mis annab nõu toetusesaajatele.
Põllumajandusettevõtete nõustamise süsteem ei tohiks
kuidagi mõjutada toetusesaajate kohustust ja vastutust
neid standardeid täita. Lisaks peaksid liikmesriigid tagama
nõustamise ja kontrollide selge eristamise.

On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö
käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas
ekspertide tasandil. Delegeeritud õigusaktide ettevalmista
misel ja koostamisel peaks komisjon tagama asjaomaste
dokumentide sama- ja õigeaegse ning asjakohase edasta
mise Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

(3)

(4)

(5)

(6)

ÜPP hõlmab tervet rida meetmeid, sealhulgas maaelu
arengu meetmeid. On oluline rahastada kõnealuseid
meetmeid, et aidata kaasa ÜPP eesmärkide saavutamisele.
Kuna kõnealustel meetmetel, ehkki nad on mitmes suhtes
erinevad, on teatavaid ühiseid elemente, peaks nende
rahastamist reguleerima sama normide kogum. Kui see
on vajalik, peaks kõnealused sätted võimaldama vajaduse
korral
erinevaid
käsitlusviise.
Määrusega
(EÜ)
nr 1290/2005 loodi kaks Euroopa põllumajandusfondi,
nimelt EAGF ja EAFRD („fondid”). Kõnealused fondid
tuleks säilitada.

Määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 ning selle alusel
vastu võetavaid sätteid tuleks kohaldada käesolevas
määruses sätestatud meetmete suhtes. Eelkõige kehtesta
takse käesoleva määrusega liikmesriikide halduskoostööga
seonduvad sätted, mis põhinevad usaldusväärse finants
juhtimise, läbipaistvuse ja mittediskrimineerimise põhi
mõtetel, aga ka akrediteeritud asutuste ülesannetega seon
duvad sätted, eelarveprintsiibid ning sätted, mida tuleks
käesoleva määruse raames järgida.

Selleks et tagada kooskõla liikmesriikide tavade ja
vääramatut jõudu käsitleva klausli ühtlustatud kohalda
mise vahel, tuleks käesolevas määruses vajaduse korral
sätestada erandid vääramatu jõu ja erandlike asjaolude
puhuks ning samuti ammendav loetelu võimalikest
vääramatu jõu ja erandlike asjaolude juhtudest, mida riik
likel pädevatel asutustel tuleb tunnustada. Kõnealused
asutused peaksid vääramatu jõu või erandlike asjaoludega
seotud otsuseid vastu võtma igal üksikjuhul eraldi, tugi
nedes asjakohastele tõenditele ning kohaldades vääramatu
jõu mõistet liidu põllumajandusõigust, sh Euroopa Kohtu
kohtupraktikat arvestades.

ÜPP kulusid, sealhulgas maaelu arengu kulusid, tuleks
rahastada mõlema fondi kaudu liidu eelarvest kas otse
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Põllumajandusettevõtete nõustamise süsteem peaks
hõlmama vähemalt nõuetele vastavuse standarditest ja
nõuetest tulenevaid kohustusi põllumajandusettevõtte
tasandil. Kõnealune süsteem peaks samuti hõlmama
nõudeid, mida tuleb järgida seoses kliimat ja keskkonda
säästvate põllumajandustavadega ja põllumajandusmaa
säilitamisega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu
määrusele (EL) nr 1307/2013 (1) ja maaelu arengu
programmides sätestatud põllumajandusettevõtte tasandi
meetmeid, mille eesmärk on põllumajandusettevõtete
kaasajastamine, konkurentsivõime suurendamine, eri
sektoritesse integreerimine, innovatsioon, turule orientee
ritus ning ettevõtluse edendamine.

Kõnealune süsteem peaks ka hõlmama Euroopa Parla
mendi ja nõukogu direktiivi 2000/60/EÜ (2) erisätete
ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ)
nr 1107/2009 (3) artikli 55 rakendamiseks liikmesriikide
poolt toetusesaajatele kohaldatavaid nõudeid, eelkõige
nõuet Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2009/128/EÜ (4) artiklis 14 osutatud integreeritud taime
kaitse üldiste põhimõtete täitmise kohta.

(12)

Põllumajandusettevõtete nõustamise süsteemiga liitumine
peaks olema toetusesaajatele vabatahtlik. Kõigil toetuse
saajatel, isegi ÜPP raames toetust mitte saavatel põlluma
jandustootjatel peaks olema lubatud süsteemis osaleda.
Liikmesriikidel peaks siiski olema võimalik kehtestada
prioriteetsuskriteeriumid. Süsteemi iseloomu tõttu tuleks
nõuandetegevuse käigus saadud teavet käsitada konfident
siaalsena, välja arvatud liidu või liikmesriigi õiguse tõsise
rikkumise korral. Süsteemi tõhususe tagamiseks peaksid
nõustajad olema nõuetekohase kvalifikatsiooniga ja
saama korrapäraselt koolitust.

(13)

EAGFiga seoses peaks komisjon andma liikmesriikide
käsutusse akrediteeritud makseasutuste poolt kantud
kulude katmiseks vajalikud rahalised vahendid kõnealuste
asutuste poolt kantud kulude hüvitamisena raamatupida
miskirjendite alusel. Igakuiste maksetena saadavaid
hüvitisi oodates tuleb liikmesriikidel koondada rahalisi
vahendeid vastavalt oma akrediteeritud makseasutuste

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013 määrus (EL)
nr 1307/2013, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika
raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otse
toetuste eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused
(EÜ) nr 637/2008 ja (EÜ) nr 73/2009 (Vt käesoleva Euroopa Liidu
Teataja lk 608).
(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/60/EÜ, millega
kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik (EÜT
L 327, 22.12.2000, lk 1).
(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1107/2009 taime
kaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ
ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 309,
24.11.2009, lk 1).
(4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta direktiiv
2009/128/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse tegevusraamistik
pestitsiidide säästva kasutamise saavutamiseks (ELT L 309,
24.11.2009, lk 71).
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vajadustele. Liikmesriigid ja ÜPP rakendamisega seotud
toetusesaajad peaksid ise kandma oma haldus- ja perso
nalikulud.

(14)

Agrometeoroloogilise süsteemi kasutamine ning satellii
difotode hankimine ja täiustamine peaks komisjonile
tagama eelkõige vahendid põllumajandusturgude juhti
miseks, põllumajanduskulude järelevalve hõlbustamiseks
ning põllumajandusressursside seireks keskmise ja pika
aja jooksul. Samuti tuleks mõned nõukogu määruse
(EÜ) nr 165/94 (5) sätted kõnealuse määruse rakenda
misel saadud kogemusi arvesse võttes lisada käesolevasse
määrusesse ning määrus (EÜ) nr 165/94 tuleks seega
kehtetuks tunnistada.

(15)

Eelarvedistsipliini raames on vaja kindlaks määrata EAGFi
rahastatavate kulude iga-aastane ülemmäär, võttes arvesse
maksimumsummasid, mis on kõnealuse fondi jaoks kind
laks määratud mitmeaastase finantsraamistikuga, mis on
ette nähtud nõukogu määrusega (EL, Euratom)
nr 1311/2013 (6).

(16)

Eelarvedistsipliiniga on ühtlasi nõutud, et EAGFi rahasta
tavate kulude iga-aastasest ülemmäärast tuleb kinni
pidada igal juhul ja kõigis eelarvemenetluse ning eelarve
täitmise etappides. Sellest tulenevalt on vajalik, et asja
omasele liikmesriigile antavate otsetoetuste ülemmääraks
loetakse liikmesriigis otsetoetuste suhtes kehtestatud riik
likku ülemmäära, mis on sätestatud määruses (EL)
nr 1307/2013, ning et kõnealuste toetuste hüvitamisel
ei ületata nimetatud rahalist ülemmäära. Lisaks on
eelarvedistsipliiniga ette nähtud, et ükski ÜPP valdkonnas
komisjoni esitatud või liidu või komisjoni poolt vastu
võetud liidu õigusakt ei ületa kõnealuse fondi rahastata
vate kulude iga-aastast ülemmäära.

(17)

Selle tagamiseks, et ÜPP rahastamiseks kasutatavad
summad jääksid aastaste ülemmäärade piiridesse, tuleks
säilitada nõukogu määruses (EÜ) nr 73/2009 (7) sätes
tatud finantsmehhanism, millega kohandatakse otsetoe
tuste taset. Kui Euroopa Parlament ja nõukogu ei ole
otsetoetuste kohandamise taset kindlaks määranud selle
kalendriaasta 30. juuniks, mille suhtes neid kohaldatakse,
peaks komisjonil olema lubatud kehtestada nimetatud
kohandused.

(5) Nõukogu 24. jaanuari 1994. aasta määrus (EÜ) nr 165/94, mis
käsitleb kaugseire abil toimuva kontrolli ühendusepoolset kaasfinant
seerimist (EÜT L 24, 29.1.1994, lk 6).
(6) Nõukogu 2. detsembri 2013 määrus (EL, Euratom) nr 1311/2013,
millega kehtestatakse mitmeaastane finantsraamistik aastateks
2014–2020 (Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 884).
(7) Nõukogu 19. jaanuari 2009. aasta määrus (EÜ) nr 73/2009, millega
kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames põllumajandus
tootjate suhtes kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja
teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks, muudetakse
määruseid (EÜ) nr 1290/2005, (EÜ) nr 247/2006, (EÜ) nr 378/2007
ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1782/2003 (ELT L 30,
31.1.2009, lk 16).
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(18)

Selleks et toetada põllumajandussektorit suurte kriiside
korral, mis mõjutavad põllumajandustootmist või turus
tamist, tuleks luua kriisireserv, vähendades iga aasta
alguses otsetoetusi finantsdistsipliini mehhanismiga.

(19)

Määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artikli 169 lõikes 3
on sätestatud, et käesoleva määruse artikli 4 lõikes 1
osutatud meetmetega seotud kulukohustustega sidumata
assigneeringud võib üle kanda üksnes järgmisse
eelarveaastasse ning et sellise ülekandmise tulemusel
võib täiendavaid makseid teha ainult lõplikele vahendite
saajatele, kelle suhtes eelneval eelarveaastal kohaldati
otsetoetuste kohandamist vastavalt käesoleva määruse
artiklile 25. Järelikult tuleks assigneeringute sellisel
ülekandmisel järgmisesse eelarveaastasse riigiasutustel
ühel ja samal eelarveaastal teha otsetoetuste makseid
kahele toetusesaajate rühmale: ühelt poolt makstes
ülekantud finantsdistsipliini kasutamata summast tagasi
põllumajandustootjatele, kelle suhtes kohaldati eelmisel
eelarveaastal finantsdistsipliini, ning teiselt poolt tehes
eelarveaastal N otsemakseid nendele põllumajandustoot
jatele, kes on seda taotlenud. Selleks et vältida riigiasu
tuste ülemäärast halduskoormust, sätestatakse erand
määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artikli 169 lõike 3
neljandast lõigust, võimaldades riigiasutustel tagasi
maksta eelarveaastasse N üle kantud summa põllumajan
dustootjatele, kelle suhtes aastal N (mitte aastal N-1)
kohaldatakse finantsdistsipliini.

20.12.2013

tagavad vastavuse asjaomaseks aastaks kehtestatud ülem
määraga. Kõnealuse aasta maksed tuleks teha järgneval
eelarveaastal ja määrata lõplikult kindlaks liidu rahasta
mise kogusumma liikmesriigi kohta ning kuidas tuleks
jaotada kompensatsiooni liikmesriikide vahel, et tagada
kindlaksmääratud summast kinnipidamine.

(22)

Eelarve täitmisel tuleks komisjonil sisse seada igakuine
põllumajanduskulude varajase hoiatamise ja seiresüsteem,
et võimalikult kiiresti reageerida iga-aastase ülemmäära
ületamise ohu korral, võtta vastu asjakohased meetmed
talle antud halduspädevuse raames ning esitada uued
meetmed, juhul kui kõnealused meetmed näivad olevat
ebapiisavad. Komisjon poolt Euroopa Parlamendile ja
nõukogule korrapäraselt esitatavas aruandes tuleks
võrrelda aruande esitamise päevani kantud kulusid kulu
prognoosidega ja anda hinnang eeldatavale eelarve täit
misele järelejäänud eelarveaastal.

(23)

On oluline, et eelarvedokumentide koostamisel komisjoni
kasutatav vahetuskurss vastaks kõige värskemale kättesaa
davale teabele, arvestades dokumentide koostamise ja
nende edastamise vahele jäävat ajavahemikku.

(20)

Fondide rahalise osaluse kindlaksmääramiseks võetavad
meetmed, mis on seotud rahaliste ülemmäärade arvuta
misega, ei mõjuta ELi toimimise lepinguga määratud
eelarve pädevate institutsioonide volitusi. Nimetatud
meetmed peaksid sellest tulenevalt tuginema võrdlussum
madele, mis on kindlaks määratud vastavalt Euroopa
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 19. novembri 2013.
aasta eelarvedistsipliini, eelarvealast koostööd ning usal
dusväärset finantsjuhtimist käsitlevale institutsioonideva
helisele kokkuleppele ning määrusele (EL, Euratom)
nr 1311/2013.

(24)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL)
nr 1303/2013 (1) kehtestatakse eeskirjad, mida kohalda
takse kõnealuse määrusega hõlmatud fondide, sealhulgas
EAFRD rahalise toetuse suhtes. Kõnealused eeskirjad
hõlmavad ka kulude rahastamiskõlblikkust, finantsjuhti
mist ning haldus- ja kontrollisüsteeme. EAFRD finants
juhtimisega seoses tuleks õigusliku selguse huvides ja
käesoleva määrusega hõlmatud fondide ühtsuse tagami
seks osutada määruse (EL) nr 1303/2013 asjakohastele
sätetele, milles käsitletakse eelarvelisi kulukohustusi,
maksetähtaegu ja kulukohustustest vabastamist.

(21)

Eelarvedistsipliin nõuab ka keskpika perioodi eelarvesei
sundi pidevat jälgimist. Seetõttu on asjaomase aasta
eelarveprojekti esitamisel oluline, et komisjon esitaks
oma prognoosid ja analüüsi Euroopa Parlamendile ja
nõukogule ning teeks vajaduse korral seadusandjale ette
paneku asjakohaste meetmete kohta. Lisaks peaks
komisjon igal ajal täies ulatuses kasutama oma halduspä
devust, et tagada iga-aastasest ülemmäärast kinnipida
mine, ning vajaduse korral soovitama Euroopa Parlamen
dile ja nõukogule või nõukogule asjakohaseid meetmeid
eelarveseisundi parandamiseks. Kui liikmesriikide esitatud
hüvitisetaotlused ei võimalda eelarveaasta lõpus kinni
pidada iga-aastasest ülemmäärast, peaks komisjonil
olema võimalik võtta meetmeid, mis tagavad eelarvejäägi
ajutise jaotuse liikmesriikide vahel proportsionaalselt
nende hüvitusootel taotlustega, ja ka meetmeid, mis

(25)

Maaelu arengu programme rahastatakse liidu eelarvest
aastate peale jagatud kulukohustuste alusel. Liikmesrii
kidel peaks olema võimalik kasutada liidu fondide vahen
deid kohe programmide rakendumisel. Seetõttu on vaja
vastavalt piiratud eelmaksete süsteemi, et tagada regu
laarne rahavoog, mis võimaldab teha programmide koha
selt toetusesaajatele makseid õigel ajal.

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013 määruse (EL)
nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaal
arengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Maaelu
Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja
Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaal
arengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa
Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks
määrus (EÜ) nr 1083/2006 (Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk
320).
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(27)

(28)
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Jättes eelmaksed kõrvale, on vaja teha vahet komisjoni
maksetel akrediteeritud makseasutustele, vahemaksetel ja
lõppmaksetel ning kehtestada maksete tegemise eeskirjad.
Automaatne kulukohustustest vabastamise reegel peaks
kiirendama programmide rakendamist ja aitama kaasa
finantsjuhtimise usaldusväärsusele. Euroopa Parlamendi
ja nõukogu määruses (EL) nr 1305/2013 (1) sätestatud
piirkonnaprogrammidega hõlmatud liikmesriikide riik
likke raamistikke käsitlevates eeskirjades nähakse samuti
liikmesriikide jaoks ette vahend, et tagada kõnealuste
programmide täitmine ja usaldusväärne finantsjuhtimine.

tuvastamise korral. Samuti tuleks kõnealust võimalust
laiendada, lisades hooletuse eeskirjadevastaselt tehtud
maksete tagasinõudmise süsteemi.

(29)

Põllumajandusalaste sektoripõhiste õigusaktide kohaselt
peavad liikmesriigid edastama kindlaksmääratud täht
aegade jooksul teabe läbiviidud kontrollide arvu ja
nende tulemuste kohta. Vastavat kontrollistatistikat kasu
tatakse veamäära kindlakstegemiseks liikmesriigi tasandil
ning üldisemalt fondide haldamise kontrollimiseks. Kont
rollistatistika on komisjonile tähtis teabeallikas, mis
võimaldab tal veenduda fondide nõuetekohases haldami
ses, ning on oluline osa iga-aastasest vahendite haldaja
kinnitusest. Arvestades kontrollistatistika tähtsust ning
tagamaks, et liikmesriigid täidaksid teabe õigeaegse edas
tamise kohustust, on vaja sätestada vahend, millega
vältida nõutavate andmete hilist esitamist viisil, mis on
proportsionaalne andmete puudumise ulatusega. Seega
tuleks kehtestada sätted, mille alusel komisjon saab
peatada osa igakuistest või vahemaksetest, mille kohta
ei ole õigeaegselt esitatud asjakohast statistilist teavet.

(30)

Fondide rahaliste vahendite taaskasutuse võimaldamiseks
on vaja eeskirju konkreetsete summade eraldamise kohta.
Määruses (EÜ) nr 1290/2005 esitatud loetelu tuleks
EAGFi kulude osas täiendada hilinenud maksete ning
raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmisega
seonduvate summadega. Samuti on nõukogu määruses
(EMÜ) nr 352/78 (2) sätestatud eeskirjad minetatud taga
tistest tulenevate summade sihtkohtade kohta. Kõnealu
seid sätteid tuleks ühtlustada ja ühendada need sihtots
tarbeliste tulude vallas kehtivate sätetega. Seepärast tuleks
määrus (EMÜ) nr 352/78 kehtetuks tunnistada.

(31)

Nõukogu määruses (EÜ) nr 814/2000 (3) ja selle raken
duseeskirjades on määratletud ÜPPga seonduvad teavita
mismeetmed, mida võib rahastada määruse (EÜ)
nr 1290/2005 artikli 5 punkti c alusel. Määruses (EÜ)
nr 814/2000 on esitatud kõnealuste meetmete loetelu
ja nende eesmärgid ning sellega on kehtestatud eeskirjad
nende rahastamise ning vastavate projektide rakendamise
kohta. Pärast kõnealuse määruse vastuvõtmist on
määrusega (EL, Euratom) nr 966/2012 kehtestatud
eeskirjad seoses toetuste ja hangetega. Vastavaid eeskirju
tuleks kohaldada ka ÜPPga seonduvate teavitamismeet
mete suhtes. Ühtsuse ja lihtsustamise huvides tuleks
määrus (EÜ) nr 814/2000 kehtetuks tunnistada, jättes
samas jõusse rahastatavate meetmete eesmärkide ja

Liidu toetus tuleks toetusesaajatele maksta õigeaegselt, et
neil oleks võimalik seda tõhusalt kasutada. Kui liikmes
riigid ei pea kinni liidu õiguses sätestatud maksetähtaega
dest, võib see põhjustada toetusesaajatele tõsiseid prob
leeme ja ohustada liidu aastaeelarve koostamist. Seetõttu
tuleks liidu rahastamisest välja jätta need kulud, mille
puhul ei ole maksetähtaegadest kinni peetud. Määruses
(EÜ) nr 1290/2005 sätestatud proportsionaalsuse põhi
mõte tuleks säilitada ja seda tuleks kohaldada mõlema
fondi suhtes. Proportsionaalsuse põhimõtte järgimiseks
peaks komisjonil olema õigus kehtestada sellest üldreeg
list erandeid.

Määrusega (EÜ) nr 1290/2005 on ette nähtud fondide
igakuiste või vahemaksete vähendamine ja peatamine.
Kõnealuste sätete suhteliselt üldisest sõnastusest
hoolimata kasutatakse kõnealuseid sätteid peamiselt
maksete vähendamiseks maksetähtaegade ja ülemmäärade
eiramise ning sarnaste „raamatupidamisküsimuste” puhul,
mida saab kuludeklaratsioonides hõlpsalt tuvastada.
Kõnealused sätted võimaldavad makseid vähendada ja
peatada ka juhul, kui riiklikes kontrollisüsteemides esineb
tõsiseid ja pidevaid puudusi. Selliste vähendamiste ja
peatamiste suhtes kohaldatakse üsna piiravaid sisulisi
tingimusi ning tuleb järgida kaheetapilist erimenetlust.
Euroopa Parlament ja nõukogu on korduvalt palunud
komisjonil peatada maksed nõudeid mittetäitvatele liik
mesriikidele. Seetõttu on vaja täpsustada määruses (EÜ)
nr 1290/2005 sätestatud vähendamiste ja peatamiste
süsteemi ning ühendada vähendamise ja peatamise
eeskirjad mõlema fondi puhul üheks artikliks. Säilitada
tuleks „raamatupidamisküsimuste” puhul kohaldatav
vähendamiste süsteem kooskõlas kehtivate haldustava
dega. Suurendada tuleks võimalust makseid vähendada
või need peatada juhul, kui riiklikes kontrollisüsteemides
esineb tõsiseid ja pidevaid puudusi, et anda komisjonile
võimalus maksed kiiresti peatada tõsiste puuduste

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013 määrus (EL)
nr 1305/2013 Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist
(EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta ja millega tunnista
takse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/2005 (Vt käesoleva
Euroopa Liidu Teataja lk 487).
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(2) Nõukogu 20. veebruari 1978. aasta määrus (EMÜ) nr 352/78 ühise
põllumajanduspoliitika alusel rahastatavate garantiide, deposiitide ja
tagatiste ning nende minetamise kohta (EÜT L 50, 22.2.1978, lk 1).
(3) Nõukogu 17. aprilli 2000. aasta määrus (EÜ) nr 814/2000 ühise
põllumajanduspoliitikaga seotud teavitamismeetmete kohta (EÜT
L 100, 20.4.2000, lk 7).
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liikidega seonduvad erisätted. Kõnealuste meetmete puhul
tuleks arvesse võtta ka vajadust tõhustada laiema üldsuse
teavitamist, tugevdada sünergiat komisjoni algatusel
võetud teavitusmeetmete vahel ning tagada liidu polii
tiliste prioriteetide tõhus edastamine. Seetõttu peaksid
need ka hõlmama ÜPPga seonduvaid teavitusmeetmeid
üldsuse teavitamise raames, millele on osutatud komis
joni teatises „Euroopa 2020. aasta strateegia aluseks olev
eelarve – II osa: poliitikavaldkonnad”.

(32)

ÜPP kohaste meetmete ja tegevuste rahastamine toimub
osaliselt halduskoostöö raames. Liidu rahaliste vahendite
usaldusväärse haldamise tagamiseks peaks komisjon
kontrollima, kuidas maksete sooritamise eest vastutavad
liikmesriikide asutused fonde haldavad. Tuleks kindlaks
määrata komisjoni poolt läbiviidava kontrolli laad ja
täpsustada komisjoni vastutust eelarve täitmise küsimuses
ning selgitada liikmesriikide koostöökohustusi.

(33)

Selleks et komisjonil oleks võimalik täita oma kohustust
kontrollida liidu kulude haldus- ja kontrollisüsteemide
olemasolu ja nõuetekohast toimimist liikmesriikides
ning piiramata seejuures liikmesriikide läbiviidavaid kont
rolle, tuleb ette näha kontroll komisjoni nimel tegutsema
volitatud isikute poolt ning nende isikute õigus taotleda
seejuures abi liikmesriikidelt.

(34)

Komisjonile edastatava teabe koostamiseks tuleks võima
likult suurel määral kasutada infotehnoloogiat. Kontrol
lide käigus peaks komisjonil olema täielik ja kohene juur
depääs kulusid käsitlevale teabele nii paberkandjal kui ka
elektroonilisel kujul.

(35)

Akrediteeritud makseasutuste ja liidu eelarve vahelise
finantssuhte kehtestamiseks peaks komisjon kõnealuste
makseasutuste raamatupidamisarvestust igal aastal kont
rollima ja selle heaks kiitma („raamatupidamisarvestuse
kontrollimine ja heakskiitmine”). Raamatupidamisarves
tuse kontrollimise ja heakskiitmise otsus peaks hõlmama
raamatupidamisarvestuse täielikkust, täpsust ja tõepära
sust, kuid mitte kulude vastavust liidu õigusele.
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(36)

Komisjon vastutab ELi toimimise lepingu artikli 317
kohaselt Euroopa Liidu eelarve täitmise eest koostöös
liikmesriikidega. Komisjonil on õigus rakendusaktidega
otsustada, kas liikmesriikide poolt kantud kulud on
liidu õigusega vastavuses. Liikmesriikidele tuleks anda
õigus oma makseotsuseid põhjendada ning lahendada
nende ja komisjoni vahelised lahkhelid lepitusmenetluse
teel. Selleks et anda liikmesriikidele minevikus kantud
kuludega seoses õiguslikud ja rahalised tagatised, tuleks
kindlaks määrata maksimaalne ajavahemik, mille vältel
komisjon otsustab, millised finantstagajärjed peaksid
olema mittevastavuse korral. EAFRD puhul peaks vasta
vuse kontrollimise menetlus olema kooskõlas määruse
(EL) nr 1303/2013 2. osas kehtestatud komisjoni finants
korrektsioonidega seonduvate sätetega.

(37)

EAGFi puhul tuleks tagasinõutavad summad maksta
kõnealusesse fondi tagasi juhul, kui tegu on kuludega,
mis ei vasta liidu õigusele ning mille saamiseks ei
olnud õigust. Selleks et anda piisavalt aega kõigiks vaja
likeks haldusmenetlusteks, sealhulgas sisekontrollideks,
peaksid liikmesriigid taotlema summa tagasinõudmist
toetusesaajalt 18 kuu jooksul pärast seda, kui eeskirjade
eiramist kinnitav kontrolliaruanne või sarnane dokument
on heaks kiidetud ja, kui see on asjakohane, makseasu
tuse või tagasinõudmise eest vastutava ameti poolt kätte
saadud. Tuleks ette näha finantsvastutuse süsteem juhuks,
kui eeskirjade eiramine on aset leidnud, kuid kogu
summat ei ole tagasi nõutud. Sel eesmärgil tuleks kehtes
tada kord, mis võimaldab komisjonil kaitsta liidu eelarve
huve, otsustades asjaomaselt liikmesriigilt osaliselt tagasi
nõuda summad, mis on eeskirjade eiramise tõttu kaduma
läinud ja mida ei ole mõistliku tähtaja jooksul tagasi
nõutud. Teatavatel liikmesriigi poolsetel hooletuse
juhtudel peaks olema õigustatud ka kogu summa tagasi
nõudmine asjaomaselt liikmesriigilt. Siiski tuleks finants
kohustus jagada õiglaselt liidu ja liikmesriikide vahel, ilma
et see piiraks liikmesriike täitmast oma siseriiklikest
menetlustest tulenevaid kohustusi. EAFRD puhul tuleks
kohaldada samu eeskirju, kohaldades siiski nõuet, mille
kohaselt peaksid eeskirjade eiramise tõttu tagasinõutud
või tühistatud summad jääma asjaomases liikmesriigis
heakskiidetud maaelu arengu programmide käsutusse,
kuna nimetatud summad olid vastavale liikmesriigile
määratud. Samuti tuleks kehtestada liikmesriikide aruand
luskohustust käsitlevad sätted.

(38)

Liikmesriikide
rakendatavad
tagasinõudemenetlused
võivad tagasinõudmise mitme aasta võrra edasi lükata,
andmata selle eduka toimumise kohta mingit tagatist.
Samuti võib kõnealuste menetluste maksumus olla
ebaproportsionaalne võrreldes makstud või makstavate
summadega. Seetõttu tuleks teatavatel juhtudel lubada
liikmesriikidel tagasinõudemenetlused lõpetada.
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Liidu eelarve finantshuvide kaitsmiseks peaksid liikmes
riigid vastu võtma meetmed, mis tagavad, et fondide
rahastatavad tehingud teostatakse korrektselt ka tegelik
kuses. Liikmesriigid peaksid ka ennetama, tuvastama ja
tõhusalt käsitlema kõiki toetusesaajate poolseid eeskirjade
eiramisi või kohustuste täitmata jätmist. Selleks tuleks
kohaldada
nõukogu
määrust
(EÜ,
Euratom)
nr 2988/95 (1). Põllumajandusalaste sektoripõhiste õigus
aktide rikkumise juhtudel, kui liidu õigusaktidega ei ole
sätestatud halduskaristusi käsitlevaid üksikasjalikke
eeskirju, peaksid liikmesriigid kehtestama riigisisesed
karistused, mis peaksid olema tõhusad, hoiatavad ja
proportsionaalsed.

(40)

Hoiduda tuleks nende meetmete ÜPP raames rahastamis
est, millega kaasnevad lisakulud teistes Euroopa Liidu
üldeelarvega hõlmatud poliitikavaldkondades (eelkõige
keskkond ja rahvatervis). Peale selle ei tohiks uute makse
süsteemide ning seonduvate järelevalve- ja karistussüstee
mide kasutuselevõtt tuua kaasa mittevajalikke täiendavaid
ja keerukaid haldusmenetlusi ega bürokraatiat.

(41)

Erinevad põllumajandusalased sektoripõhised määrused
hõlmavad kontrollide, alusetult tehtud maksete lõpeta
mise ning karistuste määramise üldpõhimõtetega seondu
vaid eeskirju. Kõnealused eeskirjad tuleks koondada hori
sontaalsel tasandil ühte õigusraamistikku. Need peaks
hõlmama liikmesriikide kohustusi seoses haldus- ja koha
pealsete kontrollidega, mille eesmärk on kontrollida
kooskõla ÜPP meetmeid käsitlevate sätetega, ning toetuse
tagasinõudmise, vähendamise ja toetuse saajate hulgast
väljaarvamise eeskirju. Samuti tuleks kehtestada eeskirjad
selliste kohustuste täitmise kontrolli suhtes, mis ei pruugi
olla seotud toetuse maksmisega.

(42)

(43)

(44)

Tuleks säilitada ühtse süsteemi põhielemendid, eelkõige
sätted, milles käsitletakse elektroonilist andmebaasi,
põldude identifitseerimise süsteemi, toetuse- või makse
taotlusi ning toetusõiguste identifitseerimis- ja registree
rimissüsteemi, võttes seejuures arvesse poliitikamuutusi,
eelkõige kehtestades toetused kliimat ja keskkonda sääst
vatele põllumajandustavadele ning maastikuelementidest
tulenevale ökoloogilisele kasule. Kõnealuste süsteemide
kehtestamisel peaksid liikmesriigid kasutama asjakohast
tehnoloogiat, et vähendada halduskoormust ning tagada
tõhus ja tulemuslik kontroll.

(45)

Selleks et luua põldude identifitseerimise süsteemi refe
rents kaardikiht, mis on kohandatud ökoloogilise kasu
tuseesmärgiga maa-aladele, peaks liikmesriikidel olema
võimalik võtta arvesse konkreetset teavet, mida võidakse
nõuda põllumajandustootjatelt nende taotlustes toetus
aastateks 2015–2017, näiteks selliste maastikuelementide
või muude alade kindlaksmääramine, mis võivad kvalifit
seeruda ökoloogilise kasutuseesmärgiga aladeks, ning
vajaduse korral selliste elementide ja muude alade suurus.

(46)

Ühtse süsteemiga hõlmatud liidu toetuskavadega ette
nähtud makseid peaksid liikmesriigi pädevad asutused
tegema toetusesaajatele ettenähtud ajavahemike jooksul
tervikuna, kui käesoleva määrusega ettenähtud vähendus
test ei tulene teisiti. Selleks et muuta otsetoetuste halda
mine paindlikumaks, tuleks liikmesriikidel lubada ühtse
süsteemiga hõlmatud makseid teha aastas kuni kahes
osas.

(47)

Makseid saavate ja neid sooritavate ettevõtjate äridoku
mentide kontrollimine võib olla eriti tõhus vahend EAGFi
rahastamissüsteemi kuuluvate tehingute kontrollimiseks.
Äridokumentide kontrolli sätted on kehtestatud nõukogu
määrusega (EÜ) nr 485/2008 (2). Nimetatud kontroll
täiendab muid liikmesriikide tehtavaid kontrolle. Lisaks
sellele ei mõjuta kõnealune määrus kontrollimisega
seotud riiklikke norme, mille kohaldamisel on kontroll
kõnealuses määruses ettenähtust ulatuslikum.

(48)

Määruse (EÜ) nr 485/2008 kohaselt peaksid liikmesriigid
võtma vajalikke meetmeid, tagamaks liidu eelarve finants
huvide tõhus kaitse ja eelkõige selleks, et kontrollida
EAGFi rahastatavate tegevuste õigsust ja nõuetele vasta
vust. Selguse ja otstarbekuse huvides tuleks asjakohased
sätted koondada ühte õigusakti. Seetõttu tuleks määrus
(EÜ) nr 485/2008 kehtetuks tunnistada.

Põllumajandusalaste sektoripõhiste õigusaktide mitmete
sätete kohaselt tuleb esitada tagatis, et kohustuse täitmata
jätmise korral oleks tagatud tasumisele kuuluva summa
maksmine. Kõigi nimetatud sätete suhtes tuleks tagatiste
raamistiku tugevdamiseks kohaldada ühte horisontaalset
eeskirja.

Liikmesriigid peaksid määrustes (EL) nr 1307/2013 ning
(EL) nr 1305/2013 sätestatud teatavate maksetega seoses
looma ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi ning seda kasu
tama. Liidu toetuse tõhususe ja järelevalve edendamiseks
tuleks liikmesriikidel lubada ühtset süsteemi kasutada ka
muude liidu toetuskavade suhtes.

(1) Nõukogu 18. detsembri 1995. aasta määrus (EÜ, Euratom)
nr 2988/95 Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse kohta (EÜT
L 312, 23.12.1995, lk 1).
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(2) Nõukogu 26. mai 2008. aasta määrus (EÜ) nr 485/2008 Euroopa
Põllumajanduse Tagatisfondi rahastamissüsteemi kuuluvate toimin
gute kontrollimise kohta liikmesriikide poolt (ELT L 143, 3.6.2008,
lk 1).

L 347/556

(49)
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järgimisega. Kõnealust põhimõtet kajastati seejärel
nõukogu määruses (EÜ) nr 1698/2005 (2) ja nõukogu
määruses (EÜ) nr 1234/2007 (3).

Sellise kontrolli aluseks olevad dokumendid tuleks kind
laks määrata nii, et oleks võimalik teha täielik kontroll.
Kontrollitavad ettevõtjad tuleks valida nende vastutusel
teostatud tehingute laadi põhjal ning makseid saavad
või neid sooritavad ettevõtjad tuleks valida nende sekto
ripõhise jaotumise alusel vastavalt nende majanduslikule
tähtsusele EAGFi rahastamissüsteemis.

Sellest
peavad
saadud
toetuse
(50)

Määratleda tuleks kontrolli eest vastutavate ametnike voli
tused ja ettevõtjate kohustus teha äridokumendid nime
tatud ametnikele täpsustatud ajavahemiku jooksul kätte
saadavaks ning edastada ametnikele nende nõutud teavet.
Tuleks ette näha, et teatavatel juhtudel võib äridokumente
ära võtta.

(51)

Põllumajanduskaubanduse rahvusvahelise struktuuri tõttu
ja siseturu toimimise huvides on vaja korraldada liikmes
riikidevahelist koostööd. Peale selle on vaja luua liidu
tasandil keskne dokumendisüsteem kolmandates riikides
asuvate makseid saavate või neid sooritavate ettevõtjate
kohta.

(52)

Kuigi liikmesriigid vastutavad oma kontrolliprogrammide
vastuvõtmise eest, tuleb kõnealused programmid edastada
komisjonile, et komisjon saaks täita oma järelevalve ja
koordineerimisega seotud ülesandeid, et tagada program
mide vastuvõtmine asjakohaste kriteeriumide põhjal ning
kontrolli suunamine sellistesse sektoritesse või ettevõtja
tele, kelle puhul on pettuseoht suur. On oluline, et igal
liikmesriigil oleks üks asutus, kes vastutaks käesoleva
määrusega ettenähtud äridokumentide kontrolli järele
valve või kõnealuse kontrolli koordineerimise eest. Nime
tatud asutused peaksid olema organisatoorselt sõltumatud
asutustest, kes viivad läbi kontrolli enne makse soorita
mist. Kontrolli käigus kogutud teabe suhtes peaks
kehtima ametisaladuse kaitse põhimõte.

(53)

Nõukogu määrusega (EÜ) nr 1782/2003 (1), mis asendati
määrusega (EÜ) nr 73/2009, kehtestati põhimõte, mille
kohaselt tuleks teatavate ÜPP toetuste täielik maksmine
toetusesaajatele siduda maakasutuse, põllumajandustoot
mise ja põllumajandusliku tegevusega seotud eeskirjade

(1) Nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 1782/2003,
millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohalda
tavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllu
majandustootjate jaoks ning muudetakse määruseid (EMÜ)
nr 2019/93, (EÜ) nr 1452/2001, (EÜ) nr 1453/2001, (EÜ)
nr 1454/2001, (EÜ) nr 1868/94, (EÜ) nr 1251/1999, (EÜ)
nr 1254/1999, (EÜ) nr 1673/2000, (EMÜ) nr 2358/71 ja (EÜ)
nr 2529/2001 (ELT L 270, 21.10.2003, lk 1).
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tuleneva nõuetele vastavuse süsteemi kohaselt
liikmesriigid kehtestama karistused ÜPP raames
toetuse täieliku või osalise vähendamise või
saajate hulgast väljaarvamise kujul.

(54)

Kõnealune nõuetele vastavuse süsteem hõlmab ÜPP põhi
standardeid keskkonna, kliimamuutuste, maa hea põllu
majandus- ja keskkonnaseisundi, rahvatervise, loomater
vise, taimetervise ja loomade heaolu vallas. Nõuetele
vastavuse eesmärk on toetada säästva põllumajanduse
arengut, tõstes toetusesaajate teadlikkust nimetatud põhi
standardite järgimise vajadusest. Samuti on sihiks see, et
ÜPP vastaks paremini ühiskonna ootustele, parandades
sidusust keskkonna, rahvatervise, loomatervise, taimeter
vise ja loomade heaoluga seotud poliitikatega. Nõuetele
vastavuse süsteem on ÜPP lahutamatu osa ja tuleks seega
säilitada. Samas tuleks nõuetele vastavuse süsteemi järje
pidevuse tagamiseks ja nähtavuse parandamiseks ühtlus
tada selle reguleerimisala, mis hõlmab praegu eri loete
lusid kohustuslike majandamisnõuete ning maa heas
põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise standar
dite kohta. Selleks tuleks nõuded ja standardid esitada
ühe loeteluna ning rühmitada valdkondade ja teemade
kaupa. Kogemused on ka näidanud, et mitmed nõuetele
vastavuse reguleerimisalaga seotud nõuded ei ole põllu
majandustegevuse või põllumajandusliku majapidamise
maa osas piisavalt asjakohased või on suunatud pigem
riigiasutustele kui toetusesaajatele. Seetõttu tuleks selle
reguleerimisala kohandada. Lisaks tuleks ette näha püsi
karjamaa säilitamine 2015. ja 2016. aastal.

(55)

Selleks et kohustuslikud majandamisnõuded hakkaksid
põllumajandusliku majapidamise tasandil toimima ja
oleks tagatud vajalik põllumajandustootjate võrdne koht
lemine, peavad liikmesriigid neid täiel määral rakendama.

(56)

Direktiivi 2000/60/EÜ artikli 22 kohaselt tunnistatakse
nõukogu direktiiv 80/68/EMÜ (4) alates 23. detsembrist
2013 kehtetuks. Selleks et samad nõuetele vastavuse

(2) Nõukogu 20. septembri 2005. aasta määrus (EÜ) nr 1698/2005
Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate
maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1).
(3) Nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrus (EÜ) nr 1234/2007,
millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning
mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukor
ralduse ühtne määrus) (ELT L 299, 16.11.2007, lk 1).
(4) Nõukogu 17. detsembri 1979. aasta direktiiv 80/68/EMÜ põhjavee
kaitse kohta teatavatest ohtlikest ainetest lähtuva reostuse eest (EÜT
L 20, 26.1.1980, lk 43).
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eeskirjad hõlmaksid jätkuvalt põhjavee kaitset vastavalt
direktiivis 80/68/EMÜ sätestatule selle viimasel kehtivus
päeval, on asjakohane kohandada nõuetele vastavuse
reguleerimisala ning määratleda heas põllumajandus- ja
keskkonnaseisundis hoidmise standard, mis hõlmaks
kõnealuse direktiivi artiklite 4 ja 5 nõudeid.

(57)

(58)

(59)

Nõuetele vastavuse süsteem toob nii toetusesaajatele kui
ka riigiasutustele kaasa teatavaid halduspiiranguid, kuna
tuleb tagada arvestuse pidamine, kontrollide läbiviimine
ja vajaduse korral karistuste kohaldamine. Kõnealused
karistused peaksid olema proportsionaalsed, tõhusad ja
hoiatavad. Kõnealused karistused ei tohiks piirata liidu
või liikmesriigi õiguse alusel kehtestatud muid karistusi.
Järjepidevuse huvides on asjakohane koondada liidu asja
kohased sätted ühte õigusakti. Määruse (EL)
nr 1307/2013 V jaotises osutatud väikepõllumajandus
tootjate kavas osalevate põllumajandustootjate puhul
võidakse käsitada, et nõuetele vastavuse süsteemi kohaselt
tehtavad pingutused ületavad kasu, mis tuleneb kõne
aluste põllumajandustootjate kõnealuses süsteemis hoid
misest. Lihtsustamise huvides tuleks kõnealused põlluma
jandustootjad seega nõuetele vastavuse süsteemist ja
eelkõige selle kontrollisüsteemist välja jätta ning vabas
tada nad nõuetele vastavusega seotud karistustest. Samas
ei piira selline erand kohustust järgida sektoripõhist
õiguse kohaldatavaid sätteid ning võimalust saada kõne
aluse õiguse kohaselt kontrollitud ja karistatud.

Määrusega (EÜ) nr 1782/2003 kehtestati maa heas põllu
majandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise standardite
raamistik, mille alusel peavad liikmesriigid kehtestama
riiklikud standardid, võttes arvesse asjaomaste alade
eripära, sh mulla- ja ilmastikutingimusi, olemasolevat
põllumajandustootmist (maakasutus, külvikord, põlluma
jandustavad) ja põllumajandusstruktuure. Kõnealuste maa
heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise
standardite eesmärk on aidata kaasa mulla erosiooni
ärahoidmisele, mulla orgaanilise aine ja struktuuri säilita
misele, hooldustööde minimaalse taseme tagamisele,
elupaikade kahjustamise vältimisele ning veevarude kait
sele ja majandamisele. Käesolevas määruses kehtestatud
nõuetele vastavuse süsteemi laiem reguleerimisala peaks
seega hõlmama raamistikku, mille alusel peavad liikmes
riigid kehtestama heas põllumajandus- ja keskkonnasei
sundis hoidmise riiklikud standardid. Liidu raamistik
peaks hõlmama ka eeskirju vee, mulla, süsinikuvarude,
elurikkuse ja maastikuga seotud küsimuste paremaks
käsitlemiseks ning ka maa minimaalset hooldustööde
taset.

Toetusesaajatele peaks olema selgelt arusaadav, milliseid
kohustusi tuleb nõuetele vastavuse eeskirjadega seoses
järgida. Selleks peaksid liikmesriigid kõik kõnealuste
eeskirjade alla kuuluvad nõuded ja standardid esitama
ammendavalt, mõistetavalt ja selgitavalt, sealhulgas
võimaluse korral elektrooniliselt.
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(60)

Nõuetele vastavuse sätete tõhusaks rakendamiseks tuleb
kontrollida, kas toetusesaajad täidavad oma kohustusi.
Juhul kui liikmesriik otsustab kasutada võimalust jätta
vähendamine või väljaarvamine kohaldamata, kui asja
omane summa on alla 100 euro, tuleb pädeval kontrolli
asutusel järgneval aastal toetusesaajate valimi puhul kont
rollida, et asjaomane mittevastavus on kõrvaldatud.

(61)

Komisjoni ja liikmesriikide sujuva koostöö tagamiseks
ÜPP kulutuste rahastamisel ning eelkõige selleks, et
võimaldada komisjonil teostada liikmesriikide finantsjuh
timise üle järelevalvet ja kontrollida akrediteeritud makse
asutuste raamatupidamisarvestust ning see heaks kiita, on
vajalik, et liikmesriigid edastaksid teatava teabe või
hoiaksid seda komisjonile kättesaadavana.

(62)

Komisjonile edastatava teabe koostamiseks ning komisjo
nile täieliku ja kohese ligipääsu võimaldamiseks kulusid
käsitlevatele andmetele nii paberkandjal kui ka elektroo
nilisel kujul, tuleb sätestada andmete esitamise ja edasta
mise asjakohased eeskirjad ning ka tähtaegadega seotud
eeskirjad.

(63)

Kuna riiklike kontrollisüsteemide ja vastavuse kontrolli
kohaldamisega võivad seonduda isikuandmed ja ärisala
dused, peaksid liikmesriigid ja komisjon tagama sellega
seoses saadud teabe konfidentsiaalsuse.

(64)

Liidu eelarve usaldusväärse finantsjuhtimise ning erapoo
letuse tagamiseks nii liikmesriikide kui ka toetusesaajate
tasandil tuleks kehtestada eeskirjad euro kasutamise
kohta.

(65)

Omavääringu ja euro vahetuskursid võivad tehingu
sooritamise ajal muutuda. Seega tuleks summadele kohal
datava kursi määratlemisel arvesse võtta määravat sünd
must kõnealuse tehingu majandusliku eesmärgi saavuta
miseks. Kohaldada tuleks vastava sündmuse kuupäeval
kehtivat vahetuskurssi. Tuleks täpsustada nimetatud
rakendusjuhtu või loobuda selle kohaldamisest, järgides
seejuures teatavaid kriteeriume, eelkõige kursimuutuste
kiiret mõju. Vastavad kriteeriumid on kehtestatud
nõukogu määruses (EÜ) nr 2799/98 (1) ning need täien
davad määruse (EÜ) nr 1290/2005 sarnaseid sätteid.
Selguse ja otstarbekuse huvides tuleks asjakohased sätted
koondada ühte õigusakti. Seetõttu tuleks määrus (EÜ)
nr 2799/98 kehtetuks tunnistada.

(1) Nõukogu 15. detsembri 1998. aasta määrus (EÜ) nr 2799/98,
millega kehtestatakse põllumajanduse eurol põhinev valuutakord
(EÜT L 349, 24.12.1998, lk 1).
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(66)

Tuleks sätestada erieeskirjad selliste liidus või maailma
turul tekkivate erandlike rahanduslike olukordade jaoks,
millele tuleb viivitamata reageerida, et tagada ÜPP alusel
kehtestatud korra tõhus toimimine.

(67)

Liikmesriikidel, mis ei ole eurot kasutusele võtnud, peaks
olema võimalus tasuda ÜPPga seotud õigusaktidest tule
nevate kulude eest eurodes, mitte omavääringus. Tuleks
kehtestada erieeskirjad tagamaks, et kõnealune võimalus
ei too kaasa põhjendamatuid eeliseid maksete sooritaja
tele ega nende saajatele.

(68)

Iga ÜPP raames võetava meetme üle tuleks teha seiret
ning seda tuleks hinnata meetme kvaliteedi tõstmiseks
ja selle edusammude tõendamiseks. Sellega seoses tuleks
kindlaks määrata näitajate loetelu ning komisjon peaks
hindama ÜPP tulemuslikkust seoses järgmiste poliitika
eesmärkidega: elujõuline toidutööstus, loodusvarade
säästev majandamine ja kliimameetmed ning tasakaalus
tatud territoriaalne areng. ÜPP hindamisel eelkõige seoses
elujõulist toidutööstust käsitleva eesmärgiga tuleks võtta
arvesse kõiki asjakohaseid tegureid, sealhulgas sisendihin
dade muutumist. Komisjon peaks kehtestama ühise seireja hindamissüsteemi jaoks raamistiku, millega muu
hulgas tagatakse asjakohase teabe, sealhulgas liikmesrii
kidelt saadava teabe õigeaegne kättesaadavus. Seda tehes
peaks komisjon võtma arvesse andmevajadust ning
võimalike andmeallikate vahelist sünergiat. Lisaks märgiti
komisjoni teatises „Euroopa 2020. aasta strateegia aluseks
olev eelarve – II osa”, et liidu üldeelarve kliimaga seon
duvaid kulusid tuleks eri poliitikavaldkondade panuse abil
suurendada vähemalt 20 %-le. Seetõttu peaks komisjon
olema suuteline hindama ÜPP raames antava liidu toetuse
mõju kliimaeesmärkidele.

(69)

Kohaldatakse liidu õigust, milles käsitletakse üksikisikute
kaitset isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba
liikumist, eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu direk
tiivi 95/46/EÜ (1) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu
määrust (EÜ) nr 45/2001 (2).

(70)

Euroopa Liidu Kohtu 9. novembri 2010. aasta otsusega
liidetud kohtuasjades C-92/09 ja 93/09 (3) Volker und

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiiv
95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja
selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 281, 23.11.1995,
lk 31).
(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrus
(EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel
ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba
liikumise kohta (EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1).
(3) [2010], EKL I-11063.
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Markus Schecke GbR ja Hartmut Eifert v Land Hessen
tunnistati määruse (EÜ) nr 1290/2005 artikli 42 lõike 1
punkt 8b ja artikkel 44a ning komisjoni määrus (EÜ)
nr 259/2008 (4) kehtetuks osas, millega need näevad
fondidest toetust saavate füüsiliste isikute puhul ette iga
toetusesaaja isikuandmete avaldamise, tegemata vahet
asjaomaste kriteeriumide alusel, nagu toetuse saamise
ajavahemikud, toetuse sagedus või selle liik ja summa.

(71)

Pärast kõnealust otsust ning kuni uute eeskirjade vastu
võtmiseni, et võtta arvesse kohtu esitatud vastuväiteid,
muudeti määrust (EÜ) nr 259/2008 komisjoni rakendus
määrusega (EL) nr 410/2011 (5), sätestamaks sõnaselgelt,
et teabe avaldamise kohustus ei kehti füüsiliste isikute
suhtes.

(72)

2011. aasta septembris konsulteeris komisjon sidusrüh
madega, kus osalesid professionaalsete põllumajandus- ja
kaubandusorganisatsioonide esindajad, toidutööstuse ja
töötajate esindajad ning kodanikuühiskonna ja liidu
institutsioonide esindajad. Konsulteerimise käigus esitati
eri valikuvõimalused seoses Euroopa põllumajandusfondi
dest toetust saanud füüsilisi isikuid käsitleva teabe aval
damisega ning seoses proportsionaalsuse põhimõtte järgi
misega kõnealuse teabe avaldamisel. Kõnealusel konve
rentsil arutati vajadust avaldada füüsiliste isikute nimed,
et vastata eesmärgile kaitsta paremini liidu finantshuve,
suurendada läbipaistvust ning tõsta esile toetusesaajate
saavutusi avalike hüvede pakkumisel, tagades samas, et
kõnealuse avaldamisega ei minda kaugemale, kui on
vajalik kõnealuste õiguspäraste eesmärkide saavutamiseks.

(73)

Kohus ei seadnud otsuses asjas Volker und Markus
Schecke GbR ja Hartmut Eifert v Land Hessen kahtluse
alla eesmärgi – tugevdada avalikkuse fondidest saadud
raha kasutamise üle – õiguspärasust. Kohus rõhutas siiski
vajadust kaaluda toetusesaajaid puudutava teabe avalda
mise meetodeid, mis vastavad sellise avaldamise eesmär
gile, kuid riivavad vähem toetusesaajate eraelu puutuma
tuse õigust üldiselt ja konkreetsemalt õigust isikuandmete
kaitsele.

(4) Komisjoni 18. märtsi 2008. aasta määrus (EÜ) nr 259/2008, milles
sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1290/2005 kohaldamise
üksikasjalikud eeskirjad seoses Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi
(EAGF) ja Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi (EAFRD)
vahenditest toetuse saajaid hõlmava teabe avaldamisega (ELT L 76,
19.3.2008, lk 28).
(5) Komisjoni 27. aprilli 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 410/2011,
millega muudetakse komisjoni määrust (EÜ) nr 259/2008, milles
sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1290/2005 kohaldamise
üksikasjalikud eeskirjad seoses Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi
(EAGF) ja Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi (EAFRD)
vahenditest toetuse saajaid hõlmava teabe avaldamisega (ELT
L 108, 28.4.2011, lk 24).
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Eesmärki tugevdada avalikkuse kontrolli üksikute toetu
sesaajate üle tuleks analüüsida uue finantsjuhtimis- ja
kontrolliraamistiku alusel, mida kohaldatakse alates
1. jaanuarist 2014, ning liikmesriikide kogemusi arvesta
des. Kõnealuses uues raamistikus ei saa riiklike haldus
asutuste tehtav kontroll olla ammendav, eelkõige
seetõttu, et peaaegu kõigi kavade puhul saab kohapeal
kontrollida vaid piiratud osa populatsioonist. Lisaks on
uue raamistikuga ette nähtud, et liikmesriigid võivad
teatavatel tingimustel vähendada kohapealsete kontrollide
arvu.

puutumatusele üldiselt ning täpsemalt isikuandmete kait
sele, mis on Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklites 7
ja 8 tunnustatud õigused.

(80)

Selle tagamiseks, et käesolev määrus oleks kooskõlas
proportsionaalsuse põhimõttega, on seadusandja uurinud
kõiki alternatiivseid võimalusi fondidest saadava raha
kasutamise üle avalikkuse kontrolli eesmärgi saavutami
seks, mida on analüüsitud nõukogu dokumendi 6370/13
lisas esitatud seletuskirjas, ning on valinud sellise võima
luse, millega riivataks kõige vähemal määral asjaomaste
isikute õigusi.

(81)

Üksikasjade avaldamine meetme kohta, mis annab põllu
majandustootjale õiguse toetust saada, ning toetuse laadi
ja eesmärgi kohta annaks avalikkusele konkreetset teavet
toetust saanud tegevuse kohta ja toetuse andmise
eesmärgi kohta. See suurendaks ka avalikkuse kontrolli
ennetavat ja hoiatavat mõju finantshuvide kaitsmisel.

(82)

Selleks et jälgida tasakaalu ühelt poolt fondidest saadud
raha kasutamise üle tehtava avalikkuse kontrolliga seotud
taotletava eesmärgi ja teiselt poolt üldiselt toetusesaajate
eraelu puutumatust käsitleva õiguse ning täpsemalt isiku
andmete kaitse vahel, tuleks võtta arvesse toetuse täht
sust. Pärast ulatuslikku analüüsi ja sidusrühmadega
konsulteerimist ilmnes, et sellise avaldamise tõhustami
seks ning toetusesaajate õiguste riive piiramiseks on
vaja kehtestada saadud toetussummana väljendatud
lävend, millest vähem toetust saanud isiku nime ei aval
data.

(83)

Kõnealune lävend peaks olema de-minimis lävend, kajas
tama ÜPP raamistikus kehtestatud toetuskavade taset ja
põhinema sellel. Kuna liikmesriikide põllumajanduse
struktuurid varieeruvad märkimisväärselt ning need
võivad märgatavalt erineda liidu keskmise põllumajandu
settevõtte struktuurist, tuleks lubada liikmesriikidel kohal
dada nende konkreetset olukorda kajastavaid minimaal
seid lävendeid. Määruses (EL) nr 1307/2013 on sätestatud
lihtne ja konkreetne kava väikeste põllumajandusettevõ
tete jaoks. Kõnealuse määruse artikliga 63 on kehtestatud
toetussumma arvutamise kriteeriumid. Kui liikmesriigid
kõnealust kava kohaldavad, tuleks järjepidevuse huvides
arvesse võetav lävend kehtestada samal tasemel liikmes
riigi poolt kindlaksmääratud summadega, millele on
osutatud kõnealuse määruse (artikli 63 lõike 1 teises
lõigus või artikli 63 lõike 2 teises lõigus. Kui liikmesriigid
otsustavad kõnealust kava mitte kohaldada, tuleks arves
sevõetav lävend kehtestada samal tasemel kava alusel
antava toetuse võimaliku maksimumsummaga, nagu on
sätestatud määruse (EL) nr 1307/2013 artiklis 63. Alla
poole kõnealust konkreetset lävendit tuleks avaldada
kogu asjaomane teave, välja arvatud toetusesaaja nimi,
et anda maksumaksjale tõepärane pilt ÜPPst.

Minimaalsete kontrollimäärade piisav suurendamine teki
taks praeguses olukorras riigiasutustele sellise täiendava
finants- ja halduskoormuse, mida kõnealused riigiasu
tused ei suudaks kanda.

(75)

Sellega seoses võimaldab fondidest toetuse saajate nimede
avaldamine tugevdada avalikkuse kontrolli fondide kasu
tamise üle ning on seepärast kasulik täiendus olemasole
vale haldus- ja kontrolliraamistikule, mida on vaja liidu
finantshuvide piisava kaitsetaseme tagamiseks. See
saavutatakse osaliselt sellise avaldamise ennetava ja hoia
tava mõju kaudu, takistades toetusesaajatel eeskirjade
eiramist ning suurendades põllumajandustootjate isik
likku vastutust saadud riiklike vahendite kasutamisel.

(76)

Sellega seoses tuleks nõuetekohaselt tunnustada kodani
kuühiskonna, sealhulgas meedia ja valitsusväliste organi
satsioonide rolli ja panust pettuse ja avalike vahendite
väärkasutuse vastasesse halduskontrolliraamistikku.

(77)

Asjakohase teabe avaldamine on samuti kooskõlas
määruses (EL, Euratom) nr 966/2012 esitatud lähenemis
viisiga.

(78)

Alternatiivina võiks saavutada eesmärgi tugevdada avalik
kuse kontrolli üksikute toetusesaajate suhtes, kui sätes
tada liikmesriikide jaoks kohustus tagada avalikkuse juur
depääs asjakohasele teabele taotluse alusel, ilma teavet
avaldamata. Nimetatud alternatiiv oleks siiski vähem
tõhus ning tekiks oht luua soovimatuid lahknevusi raken
damisel. Seetõttu peaks riigiasutustel olema võimalik
toetuda avalikkuse kontrollile üksikute toetusesaajate
suhtes, avaldades nende nimed ja muu asjakohase teabe.

(79)

Et saavutada EAGFist ja EAFRDst saadud raha kasutamise
üle avalikkuse kontroll, tuleb toetusesaajate kohta avali
kustada teatav teave. Kõnealune teave peaks sisaldama
toetusesaaja isikuandmeid, toetuse summat ja seda, milli
sest fondist toetus saadi, ning asjaomase meetme
eesmärki ja laadi. Kõnealune teave tuleks avaldada sellisel
viisil, mis riivaks vähem toetusesaajate õigust eraelu
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Kõnealuse teabe avaldamine koos käesolevas määruses
sätestatud üldsusele antava üldise teabega suurendab
liidu rahaliste vahendite kasutamise läbipaistvust ÜPP
raames, aidates niiviisi kõnealust poliitikat nähtavamaks
ja mõistetavamaks muuta. Teabe avaldamine võimaldab
kodanikel osaleda rohkem otsustamisprotsessis ja see
tagab juhtorganitele suurema legitiimsuse ning tulemus
likkuse ja suurema vastutuse kodanike ees. Samuti näitab
see kodanikele, milliseid avalikke hüvesid põllumajan
duses pakutakse, toetades seeläbi riigitoetuse õiguspära
sust põllumajandussektoris.

Komisjoni rakendamisvolitused peaksid hõlmama ka järg
mist: sertifitseerimisasutuste arvamuste aluseks olevad
auditeerimispõhimõtted, sealhulgas riskihindamine, sise
kontrollid ja nõutav auditi tõendite tase; sertifitseerimis
asutuste kasutatavad auditeerimismeetodid, võttes arvesse
rahvusvahelisi auditeerimisstandardeid, et esitada oma
arvamusi, sealhulgas asjakohasel juhul iga populatsiooni
jaoks ühtse integreeritud valimi kasutamine ja asjakohasel
juhul võimalus osaleda koos makseasutustega koha
pealses kontrollis.

(91)

Rakendamisvolitused peaks hõlmama ka järgmist:
eeskirjad põllumajandusettevõtete nõustamise süsteemi
ühetaoliseks rakendamiseks; liikmesriikidele EAGFi
igakuiste maksete kindlaksmääramine; summade kind
laksmääramine riikliku sekkumise meetmete rahastamis
eks; eeskirjad, milles käsitletakse komisjoni poolt kontrol
lideks vajalike satelliidifotode hankimise ja põllumajan
dusressursside seireks kasutatavate kaugseirerakenduste
kaudu võetavate meetmete rahastamist; kõnealuste satel
liidifotode hanke komisjonipoolse läbiviimise ja põlluma
jandusressursside üle seire teostamise menetlus; menetlus,
mis reguleerib satelliidifotode ja meteoroloogiliste
andmete hankimise, täiustamise ja kasutamise tingimusi
ning kohaldatavaid tähtaegu.

(92)

Rakendamisvolitused peaksid hõlmama ka järgmist:
finantsdistsipliini menetluses otsetoetuste kohandamise
määr ja selle kohandamine ning tingimused, mida kohal
datakse assigneeringute suhtes, mis kantakse üle määruse
(EL, Euratom) nr 966/2012 artikli 169 lõike 3 kohaselt
otsetoetuste rahastamiseks; eelarvedistsipliini menetluses
maksete summa ajutine kindlaksmääramine ja eelarve
jäägi ajutine jaotus liikmesriikide vahel.

Selleks et tagada käesoleva määruse ühetaolised rakenda
mistingimused, tuleks komisjonile anda rakendamisvoli
tused.

(93)

Selleks et tagada käesoleva määruse ühetaolised rakenda
mistingimused, tuleks komisjonile anda rakendamisvoli
tused, mis on seotud järgmisega: makseasutuste ja koor
dineerivate asutuste akrediteerimise, akrediteeringu kehte
tuks tunnistamise ja selle läbivaatamise menetlused ning
makseasutuste akrediteeringu järelevalve menetlused;
makseasutuste vahendite haldaja kinnituse aluseks olevat
tööd ja kontrolle käsitlevad eeskirjad; koordineeriva
asutuse toimimine ja teabe esitamine komisjonile kõne
aluse koordineeriva asutuse poolt; eeskirjad seoses serti
fitseerimisasutuste ülesannete, sealhulgas kontrollidega,
ning kõnealuste asutuste koostatavate sertifikaatide ja

Veelgi enam, komisjoni rakendusvolitused peaksid
hõlmama järgmist: ajavahemiku kehtestamine, mille
jooksul peavad akrediteeritud makseasutused koostama
ja edastama komisjonile maaelu arengu programmidega
seotud kulude vahedeklaratsioonid; liikmesriigile igakuiste
või vahemaksete tegemise vähendamine või peatamine,
üksikasjad makseasutuste eraldi arvepidamise kohta;
makseasutuste raamatupidamisarvestusse kirjendatavate
üksikasjade suhtes kohaldatavad eritingimused; eeskirjad
riikliku ladustamisega seotud sekkumismeetmete rahasta
mise ja raamatupidamisarvestuse kohta ning muude

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus
(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).

Seetõttu tuleb arvestada, et asjakohase teabe üldine avali
kustamine ei ületaks demokraatlikus ühiskonnas ning
liidu finantshuvide kaitseks vajaliku avalikustamise piire,
pidades silmas ka seda, kui kaalukas on taotletav eesmärk
– avalikkuse kontroll fondide raha kasutamise üle.

Andmekaitsenõuete järgimiseks tuleks fondidest toetuse
saajaid teavitada enne andmete avaldamist sellest, et
nende andmed avaldatakse. Neid tuleks teavitada ka
sellest, et liidu finantshuvide tagamise eesmärgil võivad
liidu ja liikmesriikide auditeerimis- ja uurimisorganid
nende isikuandmeid töödelda. Lisaks tuleks toetusesaajaid
teavitada nende õigustest, mis on sätestatud direktiivis
95/46/EÜ, ning kõnealuste õiguste kasutamisel kohalda
tavast korrast.

(87)

Seepärast tuleks pärast põhjalikku analüüsi ja võttes
arvesse hinnangut selle kohta, kuidas oleks kõige asjako
hasem tagada toetusesaajate isikuandmete kaitse õigust,
ning tuginedes lisaks käesoleva määruse üle peetud läbi
rääkimiste käigus komisjoni esitatud teabele, kehtestada
käesoleva määrusega uued eeskirjad, mis käsitlevad teabe
avaldamist kõikide fondidest toetuse saajate kohta.

(89)

aruannete ning saatedokumentidega. Nimetatud rakenda
misvolitusi teostatakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja
nõukogu määrusega (EL) nr 182/2011 (1).

(90)

(86)

(88)
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fondidest rahastatavate kulude kohta; automaatse kohus
tustest vabastamise korra rakendamise tingimused;
komisjoni poolt liikmesriikidele tehtavate maksete nõue
tekohase peatamise menetlus ja muud praktilised üksik
asjad liikmesriikide poolt teabe hilise esitamise korral.

(94)

Veelgi enam, komisjoni rakendamisvolitused peaksid
hõlmama järgmist: menetlused, mis on seotud erikohus
tustega, mida liikmesriikidel tuleb seoses kontrolliga täita;
menetlused, mis on seotud koostöökohustustega, mida
liikmesriikidel tuleb täita seoses komisjoni läbiviidud
kohapealsete kontrollidega ja juurdepääsuga teabele;
menetlus ja muud praktilised üksikasjad kohustuse
kohta anda aru eeskirjade eiramise ja pettuste kohta;
tingimused, mille alusel tuleb säilitada tehtud makseid
tõendavad dokumendid ja liidu õiguses ettenähtud
haldusalaste ja füüsiliste kontrollide läbiviimisega seotud
dokumendid; raamatupidamisarvestuse kontrollimine ja
heakskiitmine ning vastavuse kontroll; liidu eelarvesse
kantud summade välja jätmine liidu rahastamisest; aluse
tute maksete ja intresside tagasinõudemenetlused ning
liikmesriikide poolt komisjonile seoses eeskirjade eirami
sega esitatava teate ja teatise vormid.

(95)

Komisjoni rakendamisvolitused peaksid hõlmama järg
mist: eeskirjad, mille eesmärk on saavutada liikmesriikide
kohustuste ühetaoline kohaldamine seoses liidu finants
huvide kaitsega; eeskirjad, mille eesmärk on saavutada
kontrollide ühetaoline kohaldamine liidus; maksete või
toetusõiguste osalise või täieliku lõpetamise kohaldamine
ja arvutamine; alusetute maksete tagasinõudmine ja trah
vide sissenõudmine, samuti menetlused alusetult
määratud toetusõiguste ja intresside kohaldamise kohta.
Nad peaksid hõlmama ka järgmist: halduskaristuste
kohaldamine ja arvutamine; üksikasjalikud eeskirjad
kergemat laadi mittevastavuse kindlakstegemiseks; eeskir
jad, millega määratakse kindlaks juhtumid, mille puhul
võivad liikmesriigid karistusena sissenõutud summad
karistuste laadi tõttu endale jätta; ning igakuiste maksete
peatamine komisjoni määrusega (EL) nr 1308/2013
hõlmatud erijuhtudel.

(96)

Komisjoni rakendamisvolitused peaksid hõlmama järg
mist: esitatavate tagatiste vorm ning tagatiste esitamise,
nende heakskiitmise ja algsete tagatiste asendamise
menetlus; tagatiste vabastamise menetlus ja liikmesriikide
või komisjoni teatised seoses tagatistega. Rakendamisvo
litused peaksid hõlmama ka järgmist: eeskirjad, mis on
vajalikud ja põhjendatud eriolukorras, et lahendada konk
reetseid probleeme seoses makseperioodide ja ettemak
sete tegemisega; eeskirjad toetuse- ja maksetaotluste
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kohta ning toetusõiguste taotluste kohta, sealhulgas taot
luste esitamise lõppkuupäev, nõuded taotlustes märgita
vate miinimumandmete kohta, toetusetaotluste muutmise
või tühistamise sätted, toetusetaotluse esitamise nõudest
vabastamine ning sätted, mis lubavad liikmesriigil kohal
dada lihtsustatud menetlust või parandada ilmseid vigu.

(97)

Komisjoni rakendamisvolitused peaksid samuti hõlmama
järgmist: eeskirjad kontrolli läbiviimise kohta, et kontrol
lida kohustuste täitmist ning toetuse- või maksetaotluses
esitatud teabe õigsust ja täielikkust, sealhulgas eeskirjad
kohapealsete kontrollide lubatavate mõõtmishälvete
kohta; tehnilised kirjeldused ühtse haldus- ja kontrollisüs
teemi ühetaoliseks rakendamiseks; eeskirjad seoses põllu
majanduslike majapidamiste üleandmisega, millega
kaasneb ka sellise kohustuse üleandmine, mis tuleb veel
täita seoses asjaomase toetuse saamise tingimustega; ning
ettemaksete tegemise eeskirjad. Rakendamisvolitused
peaks hõlmama ka järgmist: eeskirjad, mille eesmärk on
saavutada äridokumentide kontrolli käsitlevate eeskirjade
ühetaoline kohaldamine; menetlused, mis on seotud liik
mesriikide endi andmepankadega ja isotoopide analüüside
andmepangaga, mis aitab avastada pettust; menetlused,
mis on seotud kontrolliasutuste- ja organite vahelise
koostöö ja abiga; eeskirjad turustusnormide täitmisega
seotud kontrollide tegemiseks, eeskirjad nõuete järgimise
kontrollimise eest vastutavate asutuste kohta, samuti
kontrolli sisu, sageduse ja turustusetapi kohta, mille
suhtes kontrolli kohaldatakse.

(98)

Komisjoni rakendamisvolitused peaksid hõlmama ka järg
mist: liikmesriikide poolt komisjonile esitatavad teatised
seoses päritolunimetuste ja geograafiliste tähiste ning
kaitstud traditsiooniliste nimetustega seotud kontrolli
dega; eeskirjad tootespetsifikaatide järgimise kontrollimise
eest vastutava asutuse kohta, sealhulgas juhul, kui
geograafiline piirkond on kolmas riik; liikmesriikide
rakendatavad meetmed kaitstud päritolunimetuste,
geograafiliste tähiste ja kaitstud traditsiooniliste nimetuste
ebaseadusliku kasutamise ärahoidmiseks; liikmesriikide
tehtavad kontrollid, sealhulgas analüüsid.

Rakendamisvolitused peaks hõlmama ka järgmist:
eeskirjad kontrollide tegemise kohta nõuetele vastavusega
seotud kohustuste täitmise kontrollimiseks; üksikasjalikud
menetlus- ja tehnilised eeskirjad, milles käsitletakse
halduskaristuste arvutamist ja kohaldamist nõuetele vasta
vuse nõuetele mittevastavuse korral; eeskirjad seoses liik
mesriikide poolt komisjonile artiklis 104 osutatud teabe
edastamisega; ning meetmed liidu õiguse kohaldamise
kaitseks, kui seda võivad ohustada omavääringuga seotud
erandlikud rahandustavad.
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Lisaks peaksid komisjoni rakendamisvolitused hõlmama
järgmist: ÜPP seire ja hindamisega seotud konkreetsed
näitajad; eeskirjad, milles käsitletakse liikmesriikide
poolt komisjonile edastatavat teavet, pidades silmas ÜPP
seiret ja hindamist; eeskirjad fondidest toetuse saajate
avaldamise vormi ja ajakava kohta; kohustuse teavitada
toetusesaajaid sellest, et nende andmed avaldatakse,
ühetaoline kohaldamine, ning komisjoni ja liikmesriikide
koostöö seoses fondidest toetuse saajate avaldamisega.

(100) Teatavate rakendusaktide vastuvõtmiseks tuleks kasutada

nõuandemenetlust.
Seoses
rakendusaktidega, mis
hõlmavad summade arvutamist komisjoni poolt,
võimaldab nõuandemenetlus komisjonil võtta endale täie
liku vastutuse eelarve haldamise eest ning seab sihiks
suurendada tõhusust, prognoositavust ja kiirust, võttes
arvesse ajalisi piiranguid ja eelarvemenetlusi. Rakendus
aktide puhul, mis seonduvad liikmesriikidele tehtavate
maksete ning raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja
heakskiitmise menetluse läbiviimisega, võimaldab
nõuandemenetlus komisjonil võtta endale täieliku vastu
tuse eelarve haldamise eest ning kontrollida makseasu
tuste raamatupidamise aastaaruandeid raamatupidamise
heakskiitmise eesmärgil, või juhul, kui kulusid ei ole
kantud kooskõlas liidu eeskirjadega, selliste kulude liidu
rahastamisest välja jätmiseks. Muudel juhtudel tuleks
rakendusaktide vastuvõtmiseks kasutada kontrollimenet
lust.

20.12.2013

kehtetuks tunnistamist ning komisjoni asjakohaseid voli
tusi, fondide finantsjuhtimist nagu eelarve ülemmäär,
põllumajandussektori kriisireserv, eelarvedistsipliin ja siht
otstarbelised tulud, kohaldada varasemast kuupäevast,
mis vastab 2014. eelarveaasta algusele, s.o 16. oktoober
2013. Samal põhjusel peaks sätteid, mis käsitlevad
komisjoni poolt tehtavate igakuiste maksete menetlust
ja makseasutuste kinnipidamist maksetähtaegadest, kohal
dama kantud kuludele alates 2014. eelarveaasta algusest,
s.o 16. oktoober 2013.

(105) Euroopa andmekaitseinspektoriga on konsulteeritud ning

ta võttis vastu arvamuse (1).

(106) Kuna käesoleva määruse eesmärke ei suuda liikmesriigid

piisavalt saavutada, arvestades seoseid muude ÜPP vahen
ditega ning laienenud liidus liikmesriikide kasutuses
olevate rahaliste vahendite piiratust, küll aga saab neid
mitmeks aastaks tagatud liidu rahastamise ja prioritee
tidele keskendumise kaudu paremini saavutada liidu
tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa
Liidu lepingu (ELi leping) artiklis 5 subsidiaarsuse põhi
mõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse
põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus kõnealuste
eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:
(101) Komisjonile tuleks anda õigus võtta ilma määrust (EL)

nr 182/2011 kohaldamata vastu rakendusakte seoses
EAGFi kuludeks eraldatava netosaldo kindlaksmäärami
sega ja lisamaksete või mahaarvamiste tegemisega
igakuiste maksete tegemise korra kontekstis.

I JAOTIS
REGULEERIMISALA JA MÕISTED

Artikkel 1
Reguleerimisala
(102) Kuna üleminek käesoleva määrusega kehtetuks tunnista

tavate määruste kohastelt süsteemidelt käesoleva määruse
kohastele süsteemidele võib põhjustada praktilisi ja konk
reetseid raskusi, tuleks ette näha, et komisjon võib vastu
võtta vajalikke ja nõuetekohaselt põhjendatud meetmeid.

Käesolevas määruses sätestatakse eeskirjad järgneva kohta:

a) kulude rahastamine ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP)
raames, sealhulgas maaelu arengu kulude rahastamine;

(103) Kavandatud meetmete tõrgeteta rakendamiseks valmistu

mise kiireloomulisuse tõttu peaks käesolev määrus jõus
tuma Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

b) põllumajandusettevõtete nõustamise süsteem;

c) liikmesriikide kehtestatavad haldus- ja kontrollisüsteemid;
(104) Kuna käesoleva määruse alusel rahastatavate maaelu

arengu programmide programmitöö periood algab
1. jaanuaril 2014, peaks käesolev määrus kohalduma
alates nimetatud kuupäevast. Samas, kuna põllumajan
duslik eelarveaasta hõlmab kantud kulusid ja saadud tulu
sid, mille makseasutused kannavad fondide eelarve
raamatupidamisarvestusse seoses eelarveaastaga N, mis
algab aasta N–1 16. oktoobril ja lõpeb aasta N 15.
oktoobril, tuleks sätteid, mis käsitlevad makseasutuste ja
koordineerivate asutuste akrediteerimist ja akrediteeringu

d) nõuetele vastavuse süsteem;

e) raamatupidamisarvestuse kontrollimine ja heakskiitmine.
(1) ELT C 35, 9.2.2012, lk 1 ja ELT C 100, 6.4.2013, lk 10.
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Artikkel 2

II JAOTIS

Käesolevas määruses kasutatud mõisted

PÕLLUMAJANDUSFONDIDE ÜLDSÄTTED

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

I PEATÜKK

Põllumajandusfondid
a) „põllumajandustootja” – põllumajandustootja määruse (EL)
nr 1307/2013 artikli 4 tähenduses;

Artikkel 3
Põllumajanduskulude rahastamise fondid

b) „põllumajanduslik tegevus” – põllumajanduslik tegevus
määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 4 tähenduses;

1.
ELi toimimise lepingus sätestatud ÜPP eesmärkide saavuta
miseks rahastatakse nimetatud poliitika meetmeid, sealhulgas
maaelu arengut, järgmistest fondidest:

c) „põllumajandusmaa” – põllumajandusmaa määruse (EL)
nr 1307/2013 artikli 4 tähenduses;

a) Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond (EAGF);

d) „põllumajanduslik majapidamine” – põllumajanduslik maja
pidamine määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 4 tähenduses;
e) „otsetoetused” – otsetoetused määruse (EL) nr 1307/2013
artikli 1 tähenduses;
f) „põllumajandusalased sektoripõhised õigusaktid” – kohalda
tavad õigusaktid, mis on vastu võetud ELi toimimise lepingu
artikli 43 alusel ÜPP raames, samuti, kui see on asjakohane,
delegeeritud õigusaktid või rakendusaktid, mis on vastu
võetud selliste õigusaktide alusel, ning määruse (EL)
nr 1303/2013 II osa EAFRDile kohalduvas ulatuses;
g) „eeskirjade eiramine” – eeskirjade eiramine nõukogu määruse
(EÜ, Euratom) nr 2988/95 artikli 1 lõike 2 tähenduses.

b) Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond (EAFRD).

2.
EAGF ja EAFRD („fondid”) on Euroopa Liidu üldeelarve
(„liidu eelarve”) osad.

Artikkel 4
EAGFi kulud
1.
EAGFi rakendatakse liikmesriikide ja liidu halduskoostöö
korras. Sellest rahastatakse liidu õigusega kooskõlas kantavaid
järgmisi kulusid:

a) põllumajandusturgusid reguleerivad või toetavad meetmed;

b) ÜPP raames põllumajandustootjatele makstavad otsetoetused;
2.
ÜPP rahastamise, haldamise ja seire puhul võidakse „vää
ramatu jõu” ja „erandlike asjaoludena” tunnustada eelkõige järg
mist:
a) toetusesaaja surm;
b) toetusesaaja pikaajaline töövõimetus;
c) raske loodusõnnetus, mis kahjustab tõsiselt põllumajandus
likku majapidamist;
d) põllumajandusliku majapidamise loomakasvatushoonete
hävimine õnnetusjuhtumi tagajärjel;

c) liidu rahaline osalus põllumajandustoodete teavitus- või/ja
müügiedendusmeetmetes liidu siseturul ja kolmandates
riikides, mida liikmesriigid rakendavad muude kui artiklis 5
osutatud ja komisjoni poolt väljavalitud programmide alusel;

d) liidu rahaline osalus liidu koolipuu- ja köögivilja kavas,
millele on osutatud määruse (EL) nr 1308/2013 artiklis 23,
ning loomahaiguste ja tarbijate usalduse kaotusega seotud
meetmetes, millele on osutatud kõnealuse määruse artiklis
155.

2.
EAGFist rahastatakse otseselt ning kooskõlas liidu õigu
sega järgmisi kulusid:

e) toetusesaaja karja osa või kogu karja haigestumine
loomataudi või vastavalt osade või kõigi põllukultuuride
nakatumine taimehaigusesse;

a) põllumajandustoodete müügiedendus otseselt komisjoni
poolt või rahvusvaheliste organisatsioonide vahendusel;

f) kogu põllumajandusliku majapidamise või selle olulise osa
sundvõõrandamine, kui taotluse esitamise päeval ei olnud
võimalik sundvõõrandamist ette näha.

b) liidu õiguse kohaselt võetud meetmed põllumajanduse genee
tiliste ressursside säilitamise, kirjeldamise, kogumise ja kasu
tamise tagamiseks;
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c) põllumajanduse raamatupidamise andmesüsteemide loomine
ja haldamine;
d) põllumajandusuuringute süsteemid, sealhulgas põllumajan
duslike majapidamiste struktuuriuuringud.
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i) liidu kvaliteedipoliitika raames logode väljatöötamiseks,
registreerimiseks ja kaitseks ning sellega seotud intellek
tuaalse omandi õiguste kaitseks vajalikud meetmed, seal
hulgas vajalikud infotehnoloogilised (IT-) arendused.

II PEATÜKK

Artikkel 5
EAFRD kulud
EAFRD-d rakendatakse liikmesriikide ja liidu halduskoostöö
korras. Sellest rahastatakse liidu rahalist osalust maaelu arengu
programmides, mida rakendatakse vastavalt maaelu arengu
toetamist käsitlevale liidu õigusele.
Artikkel 6

Makseasutused ja teised asutused
Artikkel 7
Makseasutuste ja koordineerivate asutuste akrediteerimine
ning akrediteeringu kehtetuks tunnistamine
1.
Makseasutused on liikmesriikide asutused või talitused, kes
vastutavad artikli 4 lõikes 1 ja artiklis 5 osutatud kulude halda
mise ja kontrolli eest.

Muud kulud, sealhulgas tehniline abi
Mõlemast fondist võidakse komisjoni algatusel ja/või tema
nimel otseselt rahastada ÜPP rakendamiseks vajalikku etteval
mistust, seiret, haldus- ja tehnilist abi ning ka hindamis-, audi
teerimis- ja kontrollimeetmeid. Nimetatud meetmed hõlmavad
eelkõige järgmist:
a) ÜPP analüüsi, haldamise, seire-, teabevahetuse ja rakendamise
meetmed, samuti kontrollisüsteemide ning tehnilise ja
haldusabi rakendamisega seotud meetmed;
b) artikli 21 kohasteks kontrollideks vajalike satelliidifotode
hankimine komisjoni poolt;
c) artikli 22 kohaselt põllumajandusressursside seireks kasutata
vate kaugseirerakenduste kaudu komisjoni poolt võetavad
meetmed;
d) meetmed, mis on vajalikud teabevahetuse, vastastikuse sidu
mise ning ÜPP rahastamiseks kasutatavate fondide finants
juhtimise järelevalve ja kontrolli meetodite ja tehniliste
vahendite säilitamiseks ja arendamiseks;
e) ÜPP kohta teabe esitamine kooskõlas artikliga 45;
f) ÜPP alased uuringud ning fondidest rahastatud meetmete
hindamine, sealhulgas hindamismeetodite parendamine ja
teabevahetus ÜPP tavade kohta;
g) vajaduse korral ÜPPga seotud rakendusasutused, mis on
asutatud vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 58/2003 (1);
h) teabe levitamise, teadlikkuse tõstmise, koostöö edendamise ja
kogemuste vahetamisega seotud meetmed, mida võetakse
liidu tasandil maaelu arengu raames, sealhulgas asjaomaseid
osapooli liitva võrgustiku loomine;
(1 )

Nõukogu 19. detsembri 2002. aasta määrus (EÜ) nr 58/2003,
millega kehtestatakse nende täitevasutuste põhikiri, kellele usalda
takse teatavad ühenduse programmide juhtimisega seotud ülesanded
(EÜT L 11, 16.1.2003, lk 1).

Kui maksete tegemine välja arvata, võib nimetatud ülesannete
täitmist delegeerida.

2.
Liikmesriigid akrediteerivad makseasutustena asutused või
talitused, kelle halduslik ülesehitus ja sisekontrollisüsteem
annavad piisava tagatise selle kohta, et maksed on seaduslikud
ja korrektsed ning nende üle peetakse nõuetekohaselt arvet.
Selleks täidavad makseasutused artikli 8 lõike 1 punkti a koha
selt komisjoni kehtestatud akrediteerimise miinimumtingimusi
seoses sisekeskkonna, kontrollitegevuse, teabe ja selle edastamise
ning järelevalvega.

Iga liikmesriik seab, võttes arvesse oma põhiseaduslikke sätteid,
akrediteeritud makseasutuste arvu piiriks mitte rohkem kui üks
asutus riigi tasandil või, kui see on kohaldatav, üks asutus piir
konna kohta. Kui makseasutused luuakse piirkondlikul tasandil,
peavad liikmesriigid siiski lisaks akrediteerima riiklikul tasandil
makseasutuse selliste toetuskavade jaoks, mida nende iseloomu
tõttu tuleb hallata riigi tasandil, või andma kõnealuste kavade
haldamise volitused üle oma piirkondlikele makseasutustele.

Erandina teisest lõigust võivad liikmesriigid säilitada sama arvu
makseasutusi, kui on akrediteeritud enne 20. detsembri 2013.

Komisjon esitab enne 2016. aasta lõppu Euroopa Parlamendile
ja nõukogule aruande liidu makseasutuste süsteemi toimimise
kohta, lisades vajaduse korral ka seadusandlikud ettepanekud.

3.
Hiljemalt asjaomasele eelarveaastale järgneva aasta 15.
veebruariks koostab akrediteeritud makseasutuse juht järgmised
dokumendid:

a) raamatupidamise aastaaruanne kulude kohta, mis on kantud
nende akrediteeritud makseasutustele delegeeritud ülesannete
täitmise käigus, millele on lisatud vajalik teave raamatupida
misarvestuse kontrollimise ja heakskiitmise kohta vastavalt
artiklile 51;
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b) vahendite haldaja kinnitus raamatupidamisaruande täielik
kuse, täpsuse ja õigsuse ning sisekontrollisüsteemide nõuete
kohase toimimise kohta, võttes aluseks objektiivsed kritee
riumid, samuti raamatupidamisarvestuse aluseks olevate
tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta;
c) iga-aastane kokkuvõte lõplikest auditiaruannetest ja tehtud
kontrollidest, sealhulgas süsteemides tuvastatud vigade ja
nõrkuste olemuse ja ulatuse analüüs ning võetavad või
kavandatavad parandusmeetmed.
Komisjon võib 15. veebruari tähtaega erandkorras asjaomase
liikmesriigi taotluse alusel pikendada kõige rohkem kuni 1.
märtsini.
4.
Mitme makseasutuse akrediteerimise korral määrab liik
mesriik avalik-õigusliku asutuse („koordineeriv asutus”), kellele
ta paneb järgmised ülesanded:
a) komisjonile esitatava teabe kogumine ja komisjonile edasta
mine;
b) vastavalt vajadusele meetmete võtmine või koordineerimine,
eesmärgiga kõrvaldada üldist laadi puudused ja teavitada
komisjoni järelmeetmetest;
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b) makseasutuste kohustused seoses riikliku sekkumisega,
samuti eeskirjad nende haldus- ja kontrollialase pädevuse
sisu kohta.

2.
Komisjon võtab vastu rakendusaktid, millega kehtestatakse
eeskirjad seoses järgnevaga:

a) makseasutuste ja koordineerivate asutuste akrediteerimise,
akrediteeringu kehtetuks tunnistamise ja selle läbivaatamise
menetlused ning makseasutuste akrediteeringu järelevalve
menetlused;

b) makseasutuse vahendite haldaja kinnituse aluseks olev töö ja
kontrollid;

c) artikli 7 lõikes 4 osutatud koordineeriva asutuse toimimine
ja teabe esitamine komisjonile.

Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 116
lõikes 3 osutatud kontrollimenetlusega.

Artikkel 9
Sertifitseerimisasutused

c) liidu eeskirjade kooskõlastatud kohaldamise edendamine ja
võimaluse korral tagamine.
Esimese lõigu punktis a osutatud finantsteabe töötlemisega
seoses kohaldatakse koordineeriva asutuse suhtes liikmesrii
gipoolset eriakrediteerimist.
5.
Kui akrediteeritud makseasutus ei täida või enam ei täida
ühte või mitut lõikega 2 ettenähtud akrediteerimiskriteeriumit,
tunnistab liikmesriik omal algatusel või komisjoni taotlusel akre
diteeringu kehtetuks, kui makseasutus ei tee vajalikke kohandusi
vastavalt probleemi tõsidusele kindlaks määratud tähtaja jook
sul.
6.
Makseasutused haldavad oma vastutusalasse kuuluvaid
riikliku sekkumisega seotud toiminguid ja tagavad nende kont
rolli ning neil lasub üldine vastutus kõnealuses valdkonnas.

1.
Sertifitseerimisasutus on liikmesriigi määratud avalikõiguslik või eraõiguslik auditeerimisasutus. Juhul, kui see asutus
on eraõiguslik auditeerimisasutus, ja kui kohaldatav liidu või
liikmesriigi õigus seda nõuab, valib selle välja liikmesriik avaliku
pakkumismenetluse teel. Sertifitseerimisasutus esitab kooskõlas
rahvusvaheliselt aktsepteeritud auditeerimisstandarditega koos
tatud arvamuse, milles käsitletakse makseasutuse raamatupida
mise aastaaruande täielikkust, täpsust ja õigsust, sisekontrollisüs
teemi nõuetekohast toimimist ja selliste kulude seaduslikkust ja
korrektsust, mille suhtes on taotletud komisjonilt hüvitamist.
Kõnealuses arvamuses märgitakse ka, kas kontroll seab kahtluse
alla väited, mis on esitatud vahendite haldaja kinnituses.

Sertifitseerimisasutus peab valdama vajalikku tehnilist oskustea
vet. Sertifitseerimisasutus on oma tegevuses sõltumatu nii
makseasutusest kui ka asjaomasest koordineerivast asutusest
ning kõnealusele asutusele akrediteeringu andnud asutusest.

1.
Artikliga 7 ettenähtud süsteemi tõhusa toimimise tagami
seks on komisjonil õigus võtta kooskõlas artikliga 111 vastu
delegeeritud õigusakte seoses järgnevaga:

2.
Komisjon võtab vastu rakendusaktid, millega kehtestatakse
eeskirjad seoses sertifitseerimisasutuste ülesannetega, sealhulgas
kontrollidega, ning kõnealuste asutuste koostatavate sertifikaa
tide ja aruannete ning saatedokumentidega. Võttes arvesse vaja
dust saavutada integreeritud lähenemisviisi raames maksimaalne
tõhusus tehingute kontrollimise ja ametliku auditeerimisotsuse
osas, sätestatakse rakendusaktides ka:

a) vastavalt artikli 7 lõigetes 2 ja 4 osutatud makseasutuste ja
koordineerivate asutuste akrediteerimise miinimumtingimu
sed;

a) auditeerimispõhimõtted, millel põhinevad sertifitseerimisasu
tuste arvamused, sealhulgas riskihindamine, sisekontrollid ja
nõutav auditi tõendusmaterjali tase;

Artikkel 8
Komisjoni volitused
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b) sertifitseerimisasutuste kasutatavad auditeerimismeetodid,
võttes arvesse rahvusvahelisi auditeerimisstandardeid, et
esitada oma arvamusi, sealhulgas vajaduse korral iga popu
latsiooni jaoks ühtse integreeritud valimi kasutamine ja kui
see on asjakohane, võimalus osaleda koos makseasutustega
kohapealsete kontrollide tegemisel.

Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 116
lõikes 3 osutatud kontrollimenetlusega.

Artikkel 10
Makseasutuste tehtud maksete vastuvõetavus
Liit võib artikli 4 lõikes 1 ja artiklis 5 osutatud kulusid rahas
tada vaid juhul, kui need on kantud akrediteeritud makseasu
tuste poolt.

Artikkel 11
Täismaksed toetusesaajatele
Käesoleva määrusega ettenähtud rahastamisega seotud maksed
makstakse toetusesaajatele välja täies ulatuses, kui liidu õiguses
ei ole sõnaselgelt sätestatud teisiti.

III JAOTIS
PÕLLUMAJANDUSETTEVÕTETE NÕUSTAMISE SÜSTEEM

Artikkel 12
1.
Liikmesriigid loovad põllumajandusmaa majandamist ja
põllumajandusettevõtete juhtimist käsitleva toetusesaajate nõus
tamise
süsteemi
(„põllumajandusettevõtete
nõustamise
süsteem”). Kõnealust põllumajandusettevõtete nõustamise
süsteemi viivad ellu määratud avalik-õiguslikud ja/või valitud
eraõiguslikud isikud.

nõustamise

süsteem

d) direktiivi 2000/60/EÜ artikli 11 lõike 3 rakendamiseks kind
laksmääratud nõuded toetusesaajate tasandil;
e) liikmesriikide poolt määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 55
rakendamiseks määratletud nõuded toetusesaajate tasandil,
eelkõige direktiivi 2009/128/EÜ artiklis 14 osutatud nõue.
3.
Põllumajandusettevõtete nõustamise süsteem võib hõlmata
ka eelkõige järgmist:
a) põllumajandusettevõtete tegevuse ümberkorraldamise
nende majandustegevuse mitmekesistamise edendamine;

ja

b) riskijuhtimine ja asjakohaste ennetusmeetmete kasutuselevõt
mine tegutsemiseks loodusõnnetuste, katastroofide ning
looma- ja taimehaiguste korral;
c) määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 28 lõikes 3 ja artikli 29
lõikes 2 osutatud siseriikliku õigusega kehtestatud
miinimumnõuded;
d) kliimamuutuste leevendamise ja nendega kohanemise, elurik
kuse ja veekaitsega seotud teave vastavalt käesoleva määruse
I lisas sätestatule.
Artikkel 13
Põllumajandusettevõtete nõustamise süsteemiga seonduvad
erinõuded

Põhimõte ja reguleerimisala

2.
Põllumajandusettevõtete
vähemalt järgmist:
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hõlmab

a) VI jaotise I peatükis sätestatud kohustuslikest majandamis
nõuetest ning maa heas põllumajandus- ja keskkonnasei
sundis hoidmise standarditest tulenevad kohustused põlluma
jandusettevõtte tasandil;

b) määruse (EL) nr 1307/2013 III jaotise3. peatükis sätestatud
kliimat ja keskkonda säästvad põllumajandustavad ning
põllumajandusmaa säilitamine, millele on osutatud määruse
(EL) nr 1307/2013 artikli 4 lõike 1 punktis c;

1.
Liikmesriigid tagavad, et põllumajandusettevõtete nõusta
mise süsteemi raames töötavad nõustajad on nõuetekohase
kvalifikatsiooniga ja korrapäraselt koolitatud.
2.
Liikmesriigid tagavad nõustamise ja kontrollide lahususe.
Sellega seoses ning ilma et see piiraks sellise siseriikliku õiguse
kohaldamist, milles käsitletakse üldsuse juurdepääsu dokumen
tidele, tagavad liikmesriigid, et artikli 12 lõikes 1 osutatud
valitud ja määratud asutused ei avalikusta isiklikku või isikus
tatud teavet ega andmeid, mille nad on saanud oma nõustamis
tegevuse käigus, muudele isikutele kui asjaomase põllumajan
dusliku majapidamise juhtimise eest vastutavale toetusesaajale,
välja arvatud juhul, kui nõustamistegevuse käigus on avastatud
eeskirjade eiramisi või rikkumisi, mille puhul lasub liidu või
siseriikliku õigusega sätestatud kohustus teavitada ametivõime,
eelkõige kriminaalkuritegude puhul.
3.
Asjaomane riigiasutus edastab peamiselt elektrooniliste
vahendite kaudu potentsiaalsele toetusesaajale asjakohase loetelu
artikli 12 lõikes 1 osutatud valitud ja määratud isikute kohta.
Artikkel 14

c) maaelu arengu programmides sätestatud põllumajandusette
võtte tasandi meetmed, mille eesmärk on põllumajanduset
tevõtete kaasajastamine, konkurentsivõime suurendamine, eri
sektoritesse integreerimine, uuenduslikkus ja turule orientee
ritus ning ettevõtluse edendamine;

Juurdepääs põllumajandusettevõtete nõustamise süsteemile
Toetusesaajad ja põllumajandustootjad, kes ei saa toetust ÜPP
raames, võivad kasutada põllumajandusettevõtete nõustamise
süsteemi vabatahtlikult.
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Ilma et see piiraks artikli 99 lõike 2 neljanda lõigu kohaldamist,
võivad liikmesriigid siiski määrata objektiivsete kriteeriumide
alusel toetusesaajate kategooriad, kellel on eelisjuurdepääs põllu
majandusettevõtete nõustamise süsteemile, sealhulgas piiratud
ressurssidega
tegutsevad
võrgustikud
määruse
(EL)
nr 1305/2013 artiklite 53, 55 ja 56 tähenduses.
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2.
Kuni komisjoni igakuiste maksete ülekandmiseni koon
davad liikmesriigid ise kuludeks vajalikud vahendid vastavalt
oma akrediteeritud makseasutuste vajadustele.

Artikkel 18
Igakuiste maksete tegemise kord

Sel juhul tagavad liikmesriigid, et eelistatakse neid põllumajan
dustootjaid, kelle juurdepääs muule nõuandeteenusele kui põllu
majandusettevõtete nõustamise süsteemile on kõige rohkem
piiratud.

1.
Ilma et see piiraks artiklite 51 ja 52 kohaldamist, teeb
komisjon igakuised maksed akrediteeritud makseasutuste poolt
kantud kulude hüvitamiseks võrdluskuu jooksul.

Põllumajandusettevõtete nõustamise süsteemiga tagatakse, et
toetusesaajatel on juurdepääs nõuandele, mis arvestab põlluma
jandusliku majapidamise konkreetset olukorda.

2.
Igakuised maksed kantakse liikmesriikidele üle hiljemalt
kantud kulude järgse teise kuu kolmandal tööpäeval. 1.–15.
oktoobrini liikmesriikide kantud kulusid loetakse tehtuks
oktoobrikuus. 16.–31. oktoobrini kantud kulusid loetakse
tehtuks novembrikuus.

Artikkel 15
Komisjoni volitused
Komisjon võib vastu võtta rakendusakte, millega kehtestatakse
eeskirjad põllumajandusettevõtete nõustamise süsteemi ühetaoli
seks rakendamiseks, et muuta see süsteem täielikult toimivaks.

Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 116
lõikes 3 osutatud kontrollimenetlusega.

IV JAOTIS
FONDIDE FINANTSJUHTIMINE

3.
Komisjon võtab vastu rakendusaktid, millega määratakse
kindlaks tema poolt igakuiselt tehtavad maksed, võttes aluseks
liikmesriikide kuludeklaratsiooni ja vastavalt artikli 102 lõikele 1
esitatud teabe ning võttes arvesse artikli 41 kohaselt kohaldata
vaid vähendusi ja peatamisi või muid korrektsioone. Nimetatud
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 116 lõikes 2
osutatud nõuandemenetlusega.

4.
Komisjon võib ilma artiklis 116 osutatud menetlust kohal
damata võtta vastu rakendusakte, millega määratakse kindlaks
lisamaksed või mahaarvamised. Sel juhul teavitatakse sellest
artikli 116 lõikes 1 osutatud komiteed selle järgmisel koosole
kul.

I PEATÜKK
EAGF

Artikkel 19

1. jagu

Haldus- ja personalikulud

Kulude rahastamine

Fondiga ei kaeta liikmesriikide ja EAGFi toetuse saajate kantud
haldus- ja personalikulusid.

Artikkel 16
Eelarve ülemmäär

Artikkel 20

1.
EAGFi kulude iga-aastane ülemmäär koosneb maksimum
summadest, mis on selle jaoks kindlaks määratud määrusega
(EL, Euratom) nr 1311/2013.

Riikliku sekkumise kulud

2.
Juhul kui liidu õigus näeb ette summad, mis tuleb lõikes 1
osutatud summadest maha arvata või neile juurde liita, võtab
komisjon ilma artiklis 116 osutatud menetlust kohaldamata
vastu liidu õiguses osutatud andmete põhjal EAGFi kuludeks
eraldatava netosaldo.

1.
Kui ühise turukorralduse raames ei ole riikliku sekkumise
puhul kehtestatud kindlat summat ühiku kohta, siis rahastatakse
asjaomast meedet EAGFist kogu liidus ühtsete standardsummade
alusel, eelkõige kui tegemist on liikmesriikidest pärit rahaliste
vahenditega, mida kasutatakse toodete kokkuostuks ning sekku
mistoodete ladustamisest ja vajaduse korral töötlemisest tulene
vateks materiaalseteks tehinguteks.

Igakuised maksed

2.
Riikliku ladustamise kulude EAGFi poolse rahastamise
tagamiseks on komisjonil õigus võtta kooskõlas artikliga 115
vastu delegeeritud õigusakte seoses järgnevaga:

1.
Komisjon teeb artikli 4 lõikes 1 osutatud kulude rahasta
miseks vajalikud assigneeringud liikmesriikidele kättesaadavaks
igakuiste maksetena, võttes aluseks akrediteeritud makseasutuste
poolt võrdlusperioodil kantud kulud.

a) liidu toetuse saamise tingimustele vastavate meetmete liigid
ning hüvitamise tingimused;

Artikkel 17
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b) rahastamiskõlblikkuse tingimused ja arvutusmeetodid makse
asutuste poolt tegelikult tuvastatud asjaolude alusel, komis
joni kehtestatud kindlamääraliste summade alusel või põllu
majandusalaste sektoripõhiste õigusaktidega ettenähtud kind
lamääraliste või mittekindlamääraliste summade alusel.
3.
Selleks et tagada liidu eelarvesse EAGFi jaoks kirjendatud
assigneeringute nõuetekohane haldamine, on komisjonil õigus
võtta kooskõlas artikliga 115 vastu delegeeritud õigusakte,
millega kehtestatakse eeskirjad järgmise kohta: riikliku sekkumi
sega seotud toimingute maksumuse hindamine, riikliku sekku
mise alla kuuluvate toodete kao või riknemise korral võetavad
meetmed ja rahastatavate summade kindlaksmääramine.

20.12.2013

Artikli 6 punkti c kohaselt rahastatud meetmed hõlmavad ÜPP
rakendamiseks ja seireks vajaliku teabe, sealhulgas satelliidipõ
histe ja meteoroloogiliste andmete kogumist või hankimist;
ruumiandmete infrastruktuuri ja veebisaidi loomist, ilmastikutin
gimuste alaste eriuuringute teostamist, mulla funktsionaalsuse
jälgimise toetamiseks kasutatavat kaugseiret ning agrometeoro
loogiliste ja ökonomeetriliste mudelite ajakohastamist. Vajaduse
korral rakendatakse nimetatud meetmeid koostöös riiklike labo
rite ja asutustega.

Artikkel 23
Rakendamisvolitused
Komisjon võib võtta vastu rakendusakte, millega kehtestatakse:

4.
Komisjon võtab vastu rakendusaktid, millega kehtestatakse
lõikes 1 osutatud summad Nimetatud rakendusaktid võetakse
vastu kooskõlas artikli 116 lõikes 2 osutatud nõuandemenetlu
sega.

a) eeskirjad, milles käsitletakse artikli 6 punktide b ja c kohast
rahastamist,

Artikkel 21
Satelliidifotode hankimine
Komisjon ja liikmesriigid lepivad kokku kontrollideks vajalike
satelliidifotode loetelus vastavalt iga liikmesriigi koostatud spet
sifikaadile.
Komisjon edastab asjaomased satelliidifotod tasuta kontrolliasu
tustele või kontrolliasutusi esindama volitatud teenusepakkuja
tele.
Komisjon jääb satelliidifotode omanikuks ning nõuab need töö
lõpuleviimisel tagasi. Komisjon võib ka nõuda, et võetaks ette
töö tehnoloogiate ja töömeetodite täiustamiseks seoses põlluma
jandusmaa kontrolliga kaugseire teel.

b) menetlus, mille alusel võetakse artiklites 21 ja 22 osutatud
meetmed seatud eesmärkide saavutamiseks;

c) satelliidifotode ja meteoroloogiliste andmete hankimise,
täiustamise ja kasutamise tingimused ning kohaldatavad täht
ajad.

Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 116
lõikes 3 osutatud kontrollimenetlusega.

2. jagu
Eelarvedistsipliin

Artikkel 22

Artikkel 24

Põllumajandusressursside seire

Ülemmäärast kinnipidamine

Artikli 6 punkti c alusel rahastatavate meetmete eesmärk on
anda komisjonile vahendid, et:

1.
Eelarvemenetluse ja eelarve täitmise ajal ei või EAGFi kulu
dega seotud assigneeringud ületada artiklis 16 osutatud summat.

a) juhtida liidu põllumajandusturge ülemaailmses kontekstis;
b) tagada nii põllumajandusmaa, sealhulgas agrometsanduse,
kui ka põllukultuuride seisundi põllumajanduslik seire ja
põllumajanduslik keskkonnaseire, et prognoosida eelkõige
saagikust ja põllumajandustoodangut;
c) jagada rahvusvahelises kontekstis juurdepääsu kõnealustele
prognoosidele, näiteks ÜRO organisatsioonide või muude
rahvusvaheliste ametite koordineeritavate algatustega seoses;
d) suurendada maailmaturgude läbipaistvust ning
e) tagada ka agrometeoroloogilise süsteemi tehnoloogiline järe
levalve.

Kõik komisjoni poolt esitatud ning Euroopa Parlamendi ja
nõukogu, nõukogu või komisjoni poolt vastu võetud õigusaktid,
mis mõjutavad EAGFi eelarvet, peavad vastama artiklis 16
osutatud summale.

2.
Kui liidu õigusega on liikmesriigiga seonduvate põlluma
janduskulude puhul ettenähtud rahaline ülemmäär eurodes,
hüvitatakse sellised kulud eurodes kindlaksmääratud ülemmäära
ulatuses, ning artikli 41 kohaldamise korral koos vajalike
kohandustega.

3.
Määruse (EL) nr 1307/2013 artiklis 7 osutatud otsetoe
tuste riiklikke ülemmäärasid, mida on korrigeeritud käesoleva
määruse artiklis 26 sätestatud kohandustega, käsitatakse raha
liste ülemmääradena eurodes.
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Artikkel 25
Põllumajandussektori kriisireserv
Põllumajanduslikku tootmist või turustamist mõjutavate suurte
kriiside korral põllumajandussektorile lisatoetuse andmiseks
luuakse reserv (põllumajandussektori kriisireserv), vähendades
iga aasta alguses artiklis 26 osutatud finantsdistsipliini mehha
nismiga otsetoetusi.
Reservi kogusumma on 2 800 miljonit eurot, aastaste osamak
setega summas 400 miljonit eurot (2011. aasta hindades) ajava
hemikul 2014–2020, ja see lisatakse määruse (EL, Euratom)
nr 1311/2013 lisas sätestatud mitmeaastase finantsraamistiku
rubriiki 2.
Artikkel 26
Finantsdistsipliin
1.
Selle tagamiseks, et määruses (EL, Euratom) nr 1311/2013
sätestatud turuga seotud kulude ja otsetoetuste rahastamiseks
kasutatavaid aastaseid ülemmäärasid ei ületataks, määratakse
kindlaks otsetoetuste kohandamise määr („kohandamise määr”),
kui asjaomase eelarveaasta vaheülemmäära raames rahastatavate
meetmete prognoosid osutavad kohaldatava aastase ülemmäära
ületamisele.
2.
Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule ette
paneku kohandamise määra kohta hiljemalt selle kalendriaasta
31. märtsiks, mille suhtes kõnealust kohandamise määra kohal
datakse.
3.
Kui Euroopa Parlament ja nõukogu ei ole kohandamise
määra vastava aasta 30. juuniks kindlaks määranud, võtab
komisjon vastu rakendusakti, millega kohandamise määr kind
laks määratakse, ning teavitab sellest viivitamata Euroopa Parla
menti ja nõukogu. Selline rakendusakt võetakse vastu kooskõlas
artikli 116 lõikes 2 osutatud nõuandemenetlusega.
4.
Kuni 1. detsembrini võib komisjon tema käsutuses oleva
uue teabe alusel võtta vastu rakendusakte, millega kohandatakse
lõike 2 või 3 kohaselt kindlaksmääratud kohandamise määra.
Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 116
lõikes 2 osutatud nõuandemenetlusega.
5.
Erandina määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artikli 169
lõike 3 neljandast lõigust maksavad liikmesriigid tagasi assignee
ringud, mis on määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artikli 169
lõike 3 kohaselt üle kantud lõplikele vahendite saajatele, kelle
suhtes sellel eelarveaastal, millesse assigneeringud üle kantakse,
kohaldatakse kohandamise määra.
Esimeses lõigus osutatud tagasimakset kohaldatakse üksnes
lõplikele toetusesaajatele nendes liikmesriikides, kus eelmisel
eelarveaastal kohaldati finantsdistsipliini.
6.
Komisjon võib vastu võtta rakendusakte, millega kehtesta
takse tingimused assigneeringute suhtes, mis on kantud üle
määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artikli 169 lõike 3 kohaselt
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käesoleva määruse artikli 4 lõike 1 punktis b osutatud kulude
rahastamiseks. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu koos
kõlas artikli 116 lõikes 2 osutatud nõuandemenetlusega.

7.
Käesoleva artikli kohaldamisel võetakse artiklis 25
osutatud põllumajandussektori kriisireservi summat arvesse
kohandamise määra kindlaksmääramisel. Summad, mida ei
tehta eelarveaasta lõpuks kriisimeetmete jaoks kättesaadavaks,
makstakse välja kooskõlas käesoleva artikli lõikega 5.

Artikkel 27
Eelarvedistsipliini kord
1.
Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule N
eelarveaasta eelarveprojektiga samaaegselt oma prognoosid
eelarveaastate N – 1, N ja N + 1 kohta.

2.
Kui N eelarveaasta eelarveprojekti koostamise ajal tundub,
et on oht artiklis 16 osutatud summat N eelarveaasta kohta
ületada, teeb komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule või
nõukogule ettepaneku rakendada vajalikke meetmeid, et tagada
kõnealusest summast kinnipidamine.

3.
Kui mis tahes ajal on komisjoni hinnangul oht artiklis 16
osutatud summat ületada ja kui komisjon ei saa oma pädevuse
piires võtta asjakohaseid meetmeid olukorra parandamiseks,
pakub ta välja muud meetmed, mille abil tagada osutatud
summast kinnipidamine. Kõnealused meetmed võetakse vastu
nõukogu poolt, kui asjakohase meetme õiguslik alus on ELi
toimimise lepingu artikli 43 lõige 3, või Euroopa Parlamendi
ja nõukogu poolt, kui asjakohase meetme õiguslik alus on ELi
toimimise lepingu artikli 43 lõige 2.

4.
Kui N eelarveaasta lõpul liikmesriikide hüvitamistaotlused
ületavad või tõenäoliselt ületavad artiklis 16 osutatud summat,
siis komisjon:

a) võtab nimetatud taotlused arvesse proportsionaalselt liikmes
riikide poolt esitatud taotlustega ja olemasoleva eelarve piires
ning võtab vastu rakendusaktid, millega määratakse ajutiselt
kindlaks asjaomase kuu maksete summa;

b) määrab kõikide liikmesriikide jaoks hiljemalt N + 1
eelarveaasta 28. veebruariks kindlaks nende N eelarveaasta
liidu rahastamise seisu;

c) võtab vastu rakendusaktid, millega määratakse kindlaks liidu
rahastamise kogusumma liikmesriikide kaupa, tuginedes liidu
rahastamise ühtsele määrale igakuisteks makseteks määratud
eelarvelimiidi piires;

d) maksab hiljemalt N + 1 aasta märtsi kuumaksega välja hüvi
tised liikmesriikidele.
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Artikkel 31

Esimese lõigu punktides a ja c osutatud rakendusaktid võetakse
vastu kooskõlas artikli 116 lõikes 2 osutatud nõuandemenetlu
sega.

Kõikide maksete suhtes kohaldatavad sätted

Artikkel 28

1.
Kooskõlas määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 77 lõikega 1
ei ületa käesoleva määruse artiklis 5 osutatud EAFRD osalusena
tehtavad komisjoni maksed eelarvelisi kulukohustusi.

Varajase hoiatamise ja seiresüsteem
Selle tagamiseks, et artiklis 16 osutatud eelarve ülemmäära ei
ületataks, rakendab komisjon EAGFi kulude suhtes igakuist vara
jase hoiatamise ja seiresüsteemi.
Iga eelarveaasta algul määrab komisjon sel eesmärgil kindlaks
igakuiste kulude profiilid, tuginedes vajaduse korral kolme
eelnenud aasta keskmistele igakuistele kuludele.

Kõnealused maksed kuuluvad varaseima avatud eelarvelise kulu
kohustuse juurde.
2.
Kohaldatakse määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklit
84.
2. jagu

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule korrapära
selt aruande, milles analüüsitakse profiilidega seoses kantud
kulude arengut ja mis sisaldab hinnangut jooksva eelarveaasta
prognoositavale eelarve täitmisele.
Artikkel 29
Viitekursid
1.
Kui komisjon võtab vastu eelarveprojekti või eelarvepro
jekti põllumajanduskulutusi käsitleva kirjaliku muutmisettepa
neku, kasutab ta EAGFi eelarve prognooside tegemiseks euro
ja USA dollari keskmist vahetuskurssi turul viimase kvartali
jooksul, mis lõppes vähemalt 20 päeva enne eelarvedokumendi
vastuvõtmist komisjoni poolt.
2.
Kui komisjon võtab vastu täiendus- või paranduseelarve
projekti või selle kirjaliku muutmisettepaneku ning kui vasta
vates dokumentides käsitletakse artikli 4 lõike 1 punktis a
osutatud meetmetega seotud assigneeringuid, kasutab komisjon:
a) euro ja USA dollari keskmist vahetuskurssi, mis reaalselt
turul registreeriti alates eelneva eelarveaasta 1. augustist
kuni viimase kvartali lõpuni, mis lõppes vähemalt 20
päeva enne eelarvedokumendi vastuvõtmist komisjoni poolt
ning hiljemalt jooksva eelarveaasta 31. juulil; ning
b) järelejäänud eelarveaasta prognoosina keskmist vahetuskurssi,
mis reaalselt registreeriti viimase kvartali jooksul, mis lõppes
vähemalt 20 päeva enne eelarvedokumendi vastuvõtmist
komisjoni poolt.
II PEATÜKK

Eafrd

Maaelu arengu programmide rahastamine
Artikkel 32
EAFRD rahaline osalus
Maaelu arengu programmide kuludega seonduv EAFRD rahaline
osalus määratakse iga programmi puhul kindlaks EAFRDst anta
vaid maaelu arengu toetusi käsitlevate liidu õiguses kehtestatud
ülemmäärade ulatuses.
Artikkel 33
Eelarvelised kulukohustused
Maaelu arengu programmidega seotud liidu eelarveliste kuluko
hustustega seoses kohaldatakse määruse (EL) nr 1303/2013
artiklit 76.
3. jagu
Rahaline osalus maaelu arengu program
mides
Artikkel 34
Maaelu arengu programmide maksete suhtes kohaldatavad
sätted
1.
Artiklis 5 osutatud kulude rahastamiseks vajalikud assig
neeringud tehakse liikmesriikidele kättesaadavaks eel-, vahe- ja
lõppmaksena, vastavalt käesolevas jaos esitatud kirjeldusele.
2.
Eelmakse ja vahemaksete kogusumma ulatub maksimaal
selt 95 %ni EAFRD osalusest igas maaelu arengu programmis.
Kui 95 % ülemmäär on saavutatud, jätkavad liikmesriigid
maksetaotluste edastamist komisjonile.

1. jagu
Eafrd üldsätted

Artikkel 35

Artikkel 30

Eelmaksete kord

Topeltrahastamise vältimine

1.
Maaelu arengu programmi heakskiitva komisjoni otsuse
järel teeb komisjon kogu programmitöö perioodiks liikmesriigile
esialgse eelmakse. Esialgse eelrahastamise summa tasutakse
osamaksetena järgmiselt:

EAFRDst rahastatavaid kulusid ei tohi katta liidu eelarvest ühegi
teise rahastamisvahendiga.
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a) 2014. aastal: 1 % programmile terveks programmitöö
perioodiks EAFRDst eraldatava toetuse summast ning 1,5 %
programmile terveks programmitöö perioodiks EAFRDst
eraldatava toetuse summast, kui liikmesriik on saanud alates
2010. aastast finantsabi kooskõlas ELi toimimise lepingu
artiklitega 122 ja 143 või on saanud finantsabi Euroopa
Finantsstabiilsuse Fondist või saab finantsabi 31. detsembril
2013 kooskõlas ELi toimimise lepingu artiklitega 136 ja
143;

b) 2015. aastal: 1 % programmile terveks programmitöö
perioodiks EAFRDst eraldatava toetuse summast ning 1,5 %
programmile terveks programmitöö perioodiks EAFRDst
eraldatava toetuse summast, kui liikmesriik on saanud alates
2010. aastast finantsabi kooskõlas ELi toimimise lepingu
artiklitega 122 ja 143 või on saanud finantsabi Euroopa
Finantsstabiilsuse Fondist või saab finantsabi 31. detsembril
2014 kooskõlas ELi toimimise lepingu artiklitega 136 ja
143;

c) 2016. aastal: 1 % programmile terveks programmitöö
perioodiks EAFRDst eraldatava toetuse summast.

Kui maaelu arengu programm võetakse vastu 2015. aastal või
hiljem, tasutakse varasemad osamaksed vastavalt vastuvõtmise
aastal.

2.
Kui kulusid ei kanta ning maaelu arengu programmi
raames ei saadeta ühtegi kuludeklaratsiooni 24 kuu jooksul
alates eelmakse esimese osa väljamaksmisest, makstakse
eelmakse kogusumma komisjonile tagasi.

3.
Eelmakse intressid kuuluvad vastava maaelu arengu
programmi juurde ja arvestatakse maha kulude lõppdeklarat
sioonis esitatud avalikest kulutustest.

4.
Eelmakse kogusumma kontrollitakse ja kiidetakse heaks
vastavalt käesoleva määruse artiklis 51 osutatud menetlusele
enne maaelu arengu programmi lõpetamist.

Artikkel 36
Vahemaksed
1.
Vahemakseid tehakse iga maaelu arengu programmi
puhul. Need arvutatakse, kohaldades iga meetme kaasrahasta
mise määra selle meetme raames kantud avalike kulutuste
suhtes, nagu on osutatud määruse (EL) nr 1305/2013
artiklis 59.

2.
Komisjon teeb vahemakseid vastavalt vahendite
olemasolule ja võttes arvesse artikli 41 kohaselt kohaldatavaid

L 347/571

vähendamisi või peatamisi, et hüvitada akrediteeritud makseasu
tuste poolt programmide rakendamisel kantud kulud.

3.
Komisjon teeb vahemakse, kui täidetud on järgmised
nõuded:

a) akrediteeritud makseasutuse allkirjastatud kuludeklaratsioon
edastatakse komisjonile vastavalt artikli 102 lõike 1 punktile
c;

b) EAFRD osaluse kogusummat igas meetmes ei ületata kordagi
asjaomase programmi kehtivusajal;

c) komisjonile edastatakse maaelu arengu programmi rakenda
mist käsitlev viimane iga-aastane eduaruanne.

4.
Komisjon teavitab viivitamata akrediteeritud makseasutust
või koordineerivat asutust (kui selline asutus on määratud), kui
mõni lõikes 3 sätestatud nõue ei ole täidetud. Kui mõnda lõike
3 punktis a või c sätestatud nõuet ei ole järgitud, ei võeta
kuludeklaratsiooni vastu.

5.
Ilma et see piiraks artiklite 51 ja 52 kohaldamist, teeb
komisjon vahemaksed 45 päeva jooksul alates käesoleva artikli
lõikes 3 sätestatud nõuetele vastava kuludeklaratsiooni registree
rimisest.

6.
Akrediteeritud makseasutused koostavad ja edastavad kas
otse või koordineeriva asutuse vahendusel (kui selline asutus on
määratud) komisjonile maaelu arengu programmidega seotud
kulude vahedeklaratsioonid komisjoni poolt määratava tähtaja
jooksul.

Komisjon võtab vastu rakendusaktid, millega määratakse akre
diteeritud makseasutuste jaoks kindlaks tähtaeg, mille jooksul
tuleb kõnealune kulude vahedeklaratsioon esitada. Nimetatud
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 116 lõikes 3
osutatud kontrollimenetlusega.

Kuludeklaratsioonid hõlmavad makseasutuste kantud kulusid iga
asjaomase ajavahemiku jooksul. Kui määruse (EL) nr 1303/2013
artikli 65 lõikes 9 osutatud kulusid ei saa komisjonile asja
omasel ajavahemikul deklareerida, kuna programmi muudatus
ootab veel komisjoni heakskiitu, võib need siiski deklareerida
järgnevatel ajavahemikel.

Vahepealsed kuludeklaratsioonid, milles käsitletakse pärast 16.
oktoobrit kantud kulusid, kantakse järgneva aasta eelarvesse.

7.

Kohaldatakse määruse (EL) nr 1303/2013 artiklit 83.
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Artikkel 37
Lõppmakse ja programmi lõpetamine
1.
Komisjon teeb lõppmakse vastavalt vahendite olemasolule
pärast maaelu arengu programmi rakendamist käsitleva viimase
iga-aastase eduaruande kättesaamist, võttes aluseks kehtiva
rahastamiskava, asjaomase maaelu arengu programmi viimase
rakendusaasta raamatupidamisaruanded ning vastava kontrolli
mise ja heakskiitmise otsuse. Nimetatud raamatupidamisa
ruanded esitatakse komisjonile hiljemalt kuus kuud pärast
määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 65 lõikes 2 osutatud kulude
rahastamiskõlblikkuse viimast kuupäeva ning need hõlmavad
makseasutuse poolt kantud kulusid kuni kulude rahastamiskõl
blikkuse viimase kuupäevani.

2.
Lõppmakse tehakse hiljemalt kuus kuud pärast seda, kui
komisjon leiab, et käesoleva artikli lõikes 1 osutatud teave ja
dokumendid on kättesaadud ning viimane raamatupidamise
aastaaruanne on kontrollitud ja heaks kiidetud. Pärast lõpp
makse tegemist allesjäänud kohustused vabastatakse komisjoni
poolt kuue kuu jooksul, ilma et see piiraks artikli 38 lõike 5
kohaldamist.

3.
Kui komisjonile ei esitata lõikes 1 sätestatud tähtajaks
viimast iga-aastast eduaruannet ning programmi viimase raken
dusaasta raamatupidamisaruannete kontrollimiseks ja heakskiit
miseks vajalikke dokumente, kaasneb sellega lõppmakse auto
maatne kohustustest vabastamine vastavalt artiklile 38.

Artikkel 38
Automaatne kohustustest vabastamine maaelu arengu
programmide puhul
1.
Komisjon vabastab automaatselt kohustusest kõik maaelu
arengu programmi tarbeks mõeldud eelarveliste kulukohustuste
osad, mida ei ole kasutatud eel- või vahemaksete tegemiseks või
mille kohta ei ole komisjonile seoses kantud kuludega eelarve
liste kulukohustuste aastale järgneva kolmanda aasta 31.
detsembriks esitatud ühtegi artikli 36 lõikes 3 sätestatud nõue
tele vastavat kuludeklaratsiooni.
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a) eelarveliste kulukohustuste osa, mille kohta on esitatud kulu
deklaratsioon, kuid mille hüvitamist on komisjon N + 3 aasta
31. detsembril vähendanud või on selle peatatud;

b) eelarveliste kulukohustuste osa, mida makseasutus ei ole
saanud maksta vääramatu jõu tõttu, millel on tõsised taga
järjed maaelu arengu programmi rakendamisele. Vääramatut
jõudu põhjusena esitavad riigiasutused peavad tõendama selle
otsest mõju programmi või selle osa elluviimisele.

Liikmesriigid saadavad esimeses lõigus osutatud erandite kohta
komisjonile teabe hiljemalt 31. jaanuariks seoses summaga, mis
deklareeriti eelneva aasta lõpuks.

5.
Komisjon teavitab liikmesriike aegsasti automaatse kohus
tustest vabastamise rakendamise ohust. Komisjon teavitab neid
oma valduses olevale teabele vastavast asjaomasest summast.
Liikmesriikidel on teabe kättesaamisest alates aega kaks kuud
kõnealuse summaga nõustumiseks või oma märkuste esitami
seks. Komisjon teostab automaatse kohustustest vabastamise
hiljemalt üheksa kuud pärast lõigete 1–3 kohaldamisest tuleneva
viimase tähtaja möödumist.

6.
Automaatse kohustustest vabastamise korral vähendatakse
EAFRD osalust kõnealuse aasta asjaomastes maaelu arengu
programmides automaatselt vabastatud kulukohustuste summa
võrra. Liikmesriik esitab komisjonile heakskiitmiseks muudetud
rahastamiskava, millega jaotatakse toetuse vähendus meetmete
vahel. Vastasel korral vähendab komisjon igale meetmele eral
datud summasid proportsionaalselt.

III PEATÜKK

Ühissätted
Artikkel 39
Põllumajanduslik eelarveaasta

2.
Eelarveliste kulukohustuste see osa, mis on määruse (EL)
nr 1303/2013 artikli 65 lõikes 2 osutatud kulude rahastamis
kõlblikkuse viimasel kuupäeval veel avatud ning mille kohta ei
ole kuue kuu jooksul pärast nimetatud kuupäeva esitatud ühtegi
kuludeklaratsiooni, vabastatakse automaatselt kohustustest.

3.
Edasilükkava mõjuga kohtu- või haldusmenetluse korral
katkestatakse lõikes 1 või 2 osutatud automaatne kohustustest
vabastamine asjaomaste tegevustega seotud summa ulatuses
nimetatud kohtu- või haldusmenetluse ajaks, tingimusel et
komisjon saab liikmesriigilt põhjendatud teatise N + 3 aasta
31. detsembriks.

4.
Automaatse kohustustest vabastamise summade puhul ei
võeta arvesse:

Ilma et see piiraks komisjoni poolt artikli 46 lõike 6 punkti a
kohaselt kehtestatud ning kuludeklaratsioone ja riikliku sekku
misega seotud tulu käsitlevate erisätete kohaldamist, hõlmab
põllumajanduslik eelarveaasta tehtud kulusid ja saadud tulusid,
mille makseasutused kannavad fondide eelarve raamatupidami
sarvestusse seoses eelarveaastaga N, mis algab aasta N–1 16.
oktoobril ja lõpeb aasta N 15. oktoobril.

Artikkel 40
Maksetähtaegadest kinnipidamine
Kui maksetähtajad on liidu õigusega ette nähtud, toob see, kui
makseasutused teevad makse enne varaseimat võimalikku
maksekuupäeva või pärast hiliseimat võimalikku maksekuu
päeva kaasa selle, et liit ei rahasta neid makseid, välja arvatud
kindlaksmääratavatel juhtudel, tingimustel ja piirides vastavalt
proportsionaalsuse põhimõttele.
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Selleks et teha enne või pärast varaseimat võimalikku makse
kuupäeva kantud kulud rahastamiskõlblikeks liidu rahastamise
seisukohalt, piirates samal ajal selle rahalist mõju, on komisjonil
õigus võtta kooskõlas artikliga 115 vastu delegeeritud õigusakte,
millega nähakse ette erand esimeses lõigus sätestatud eeskirjast.
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käesolevas lõikes osutatud rakendusaktidega kindlaksmääratava
tähtaja jooksul, mis ei ole pikem kui 12 kuud. Kui vähendamise
või peatamise tingimused on jätkuvalt täidetud, võib komisjon
võtta vastu rakendusaktid kõnealuse tähtaja pikendamiseks
täiendavate tähtaegade võrra, mille kestus kokku ei ületa 12
kuud.. Vähendamist või peatamist ei jätkata, kui kõnealused
tingimused ei ole enam täidetud.

Artikkel 41
Igakuiste ja vahemaksete vähendamine ja peatamine
1.
Kui kuludeklaratsioonid või artiklis 102 osutatud teave
võimaldavad komisjonil järeldada, et kulusid kandnud asutused
ei ole akrediteeritud makseasutused, liidu õiguses kindlaksmää
ratud maksetähtaegadest või ülemmääradest ei ole kinni peetud
või kulusid ei ole muidu kantud liidu eeskirjade kohaselt, võib
komisjon igakuiseid või vahemakseid asjaomasele liikmesriigile
vähendada või need peatada rakendusaktidega, mis puudutavad
artikli 18 lõikes 3 osutatud igakuiseid makseid või mis on
võetud artiklis 36 osutatud vahemaksete raames, olles andnud
liikmesriigile märkuste esitamise võimaluse.

Kui kuludeklaratsioonid või artiklis 102 osutatud teave ei
võimalda komisjonil järeldada, et kulusid on kantud liidu eeskir
jade kohaselt, taotleb komisjon asjaomaselt liikmesriigilt lisa
teavet ja märkuste esitamist ajavahemiku jooksul, mis ei tohi
olla lühem kui 30 päeva. Kui liikmesriik ei vasta kindlaksmää
ratud ajavahemiku jooksul komisjoni taotlusele või kui vastus
loetakse mitterahuldavaks või kui see näitab, et kulusid ei ole
kantud liidu eeskirjade kohaselt, võib komisjon igakuiseid või
vahemakseid asjaomasele liikmesriigile vähendada või need
peatada rakendusaktidega, mis puudutavad artikli 18 lõikes 3
osutatud igakuiseid makseid või mis on võetud artiklis 36
osutatud vahemaksete raames.

2.
Komisjon võib võtta vastu rakendusaktid, millega vähen
datakse liikmesriigi igakuiseid või vahemakseid või need peata
takse, kui kõnealuse riikliku kontrollisüsteemi üks keskne või
mitu keskset osa puuduvad täielikult või ei toimi tõhusalt, sest
on tuvastatud tõsiseid ja püsivaid puuduseid või eeskirjadevas
taselt tehtud maksete tagasinõudmise süsteemis on sarnaseid
suuri puudusi, ja kui on täidetud üks järgmistest tingimustest:

Käesolevas lõikes ettenähtud rakendusaktid võetakse vastu koos
kõlas artikli 116 lõikes 2 osutatud nõuandemenetlusega.

Enne käesolevas lõikes osutatud rakendusaktide vastuvõtmist
teatab komisjon oma kavatsusest asjaomasele liikmesriigile ja
taotleb ta vastust ajavahemiku jooksul, mis ei tohi olla lühem
kui 30 päeva.

Rakendusaktid, millega määratakse artikli 18 lõike 3 kohaselt
kindlaks igakuised maksed või artikli 36 kohaselt vahemaksed,
peavad võtma arvesse käesoleva lõike alusel vastu võetavaid
rakendusakte.

3.
Käesoleva artikli kohaseid vähendamisi ja peatamisi kohal
datakse kooskõlas proportsionaalsuse põhimõttega, ilma et need
piiraks artiklite 51 ja 52 kohaldamist.

4.
Käesoleva artikli kohane vähendamine ja peatamine ei
piira määruse (EL) nr 1303/2013 artiklite 19, 22 ja 23 kohal
damist.

Määruse (EL) nr 1303/2013 artiklites 19 ja 22 osutatud peata
misi kohaldatakse käesoleva artikli lõikes 2 sätestatud korras.

Artikkel 42
Maksete peatamine teabe hilise esitamise korral
a) esimeses lõigus osutatud puudused on püsivad ning nende
alusel on võetud vastu vähemalt kaks artikli 52 kohast
rakendusakti, millega jäeti asjaomase liikmesriigi kulud liidu
rahastamisest välja; või

b) komisjon on seisukohal, et kõnealune liikmesriik ei suuda
võtta vajalikke parandusmeetmeid lähitulevikus, kooskõlas
tegevuskavaga, mis sisaldab selgeid edunäitajaid, mis kehtes
tatakse komisjoniga konsulteerides.

Vähendamist või peatamist kohaldatakse makseasutuse
poolt kantud kulude suhtes, mille puhul esinevad puudused,

Kui põllumajandusalaste sektoripõhiste õigusaktidega on
nõutud, et liikmesriigid peavad kindlaksmääratud tähtaja jooksul
esitama teabe artikli 59 kohaselt läbiviidud kontrollide arvu ja
tulemuste kohta ning juhul kui liikmesriigid ületavad kõnealuse
tähtaja, võib komisjon peatada artiklis 18 osutatud igakuised
maksed või artiklis 36 osutatud vahemaksed, tingimusel et
komisjon on liikmesriikidele aegsasti enne vaatlusperioodi algust
teinud kättesaadavaks kogu teabe, kõik vormid ja selgitused,
mida nad asjakohase statistilise teabe koostamise jaoks vajavad.
Peatatav summa ei ületa 1,5 % kulutustest, mille kohta ei ole
õigeaegselt saadetud asjakohast teavet. Peatamist kohaldades
tegutseb komisjon kooskõlas proportsionaalsuse põhimõttega,
võttes arvesse hilinemise ulatust. Eelkõige tuleks arvesse võtta
seda, kas teabe hiline esitamine seab ohtu iga-aastase eelarve
täitmisele heakskiidu andmise mehhanismi. Enne igakuiste
maksete peatamist teavitab komisjon kirjalikult sellest asjaomast
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liikmesriiki. Komisjon maksab kinnipeetud summad tagasi, kui
ta on saanud asjaomaselt liikmesriigilt statistilise teabe, tingi
musel et kättesaamise kuupäev ei ole hilisem kui järgneva
aasta 31. jaanuar.

Artikkel 43
Sihtotstarbelised tulud
1.
Sihtotstarbeliste tuludena määruse (EL, Euratom)
nr 966/2012 artikli 21 tähenduses käsitatakse järgnevat:

a) summad, mis artikli 40 ja artikli 51 EAGFi kuludega seoses
ning artiklite 52 ja 54 kohaldamise tulemusena tuleb maksta
liidu eelarvesse, kaasa arvatud nendega kaasnevad intressid;

Artikkel 45
Teavitusmeetmed
1.
Artikli 6 punkti e kohaselt rahastatava teavitamise eesmärk
on eelkõige aidata kaasa ÜPP selgitamisele, rakendamisele ja
arendamisele ning tõsta üldsuse teadlikkust selle sisust ja
eesmärkidest, taastada kriiside järgselt teavituskampaaniate
kaudu tarbijate usaldust, teavitada põllumajandustootjaid ja
teisi maapiirkondades tegutsevaid isikuid ning edendada
Euroopa põllumajandusmudelit ja aidata kodanikel seda mõista.

Teavituse eesmärk on ÜPPst tõese ülevaate andmiseks levitada
liidus ja liidust väljaspool ühtset, objektiivset ja terviklikku
teavet.

2.
b) summad, mis saadakse või nõutakse sisse määruse (EÜ)
nr 1234/2007 II osa I jaotise III peatüki III jao alusel;

c) summad, mis on saadud karistuste tulemusena vastavalt liidu
põllumajandusalastes sektoripõhistes õigusaktides sätestatud
erieeskirjadele, kui nimetatud õigusaktides ei ole selgelt sätes
tatud, et liikmesriigid võivad nimetatud summad endale jätta;

d) EAGFi kulude puhul summad, mis vastavad VI jaotise II
peatükis sätestatud nõuetele vastavuse eeskirjade kohaselt
kohaldatud karistustele;

e) ÜPP (välja arvatud maaelu areng) raames vastuvõetud liidu
õiguse kohaselt esitatud tagatised ja deposiidid, millest
jäädakse järgnevalt ilma. Liikmesriigid säilitavad siiski
kaotatud tagatised, mis on esitatud ekspordi- või impordilit
sentside väljastamise või pakkumismenetluse raames selle
tagamiseks, et pakkujad esitavad ainult tõsiseltvõetavaid
pakkumisi.

2.
Lõikes 1 osutatud summad makstakse liidu eelarvesse ja
taaskasutamise korral võib neid kasutada ainult EAGFi või
EAFRD kulude rahastamiseks.

3.
Käesolevat määrust kohaldatakse mutatis mutandis lõikes 1
osutatud sihtotstarbelise tulu suhtes.

4.
EAGFi puhul kohaldatakse käesolevas määruses osutatud
sihtotstarbeliste tulude kirjendamise suhtes mutatis mutandis
määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artikleid 170 ja 171.
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Lõikes 1 osutatud meetmed võivad olla:

a) kolmandate isikute esitatud iga-aastased tööprogrammid või
muud erimeetmed;

b) komisjoni algatusel rakendatud meetmed.

Seejuures jäetakse välja õigusaktidega nõutavad meetmed ning
liidu mõne teise meetme raames juba toetust saavad meetmed.

Punktis b osutatud meetmete rakendamiseks võivad komisjoni
abistada väliseksperdid.

Esimeses lõigus osutatud meetmed peavad samuti aitama kaasa
liidu poliitiliste prioriteetide propageerimisele, tingimusel et
need on seotud käesoleva määruse üldeesmärkidega.

3.
Komisjon avaldab iga aasta 31. oktoobriks toetustaotluste
esitamise kutse määruses (EL, Euratom) nr 966/2012 sätestatud
tingimuste kohaselt.

4.
Käesoleva artikli alusel kavandatud ja rakendatud meetme
test teavitatakse artikli 116 lõikes 1 osutatud komiteed.

5.
Komisjon esitab iga kahe aasta tagant Euroopa Parlamen
dile ja nõukogule käesoleva artikli rakendamise kohta aruande.

Artikkel 46
Komisjoni volitused

Artikkel 44
Eraldi arvepidamine
Iga makseasutus peab eraldi arvestust liidu eelarvesse fondide
jaoks kirjendatud assigneeringute üle.

1.
Selleks et võtta arvesse tulusid, mida makseasutused
koguvad liidu eelarvesse, tehes liikmesriikide edastatud kuludek
laratsioonide alusel makseid, on komisjonil õigus võtta koos
kõlas artikliga 115 vastu delegeeritud õigusakte seoses tingimus
tega, mille alusel hüvitatakse fondide raames tehtud teatavaid
kulusid ja saadud tulusid.
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2.
Kui liidu eelarvet ei ole eelarveaasta alguseks vastu võetud
või kui kohustuste kogusumma ületab määruse (EL, Euratom)
nr 966/2012 artikli 170 lõikega 3 kehtestatud määra, on
komisjonil õigus võtta kooskõlas käesoleva määruse artikliga
115 vastu delegeeritud õigusakte kohustustele ja summade
maksmisele kohaldatava meetodi kohta, et kehtestada liikmesrii
kidele ettenähtud assigneeringute võrdne jaotamine.
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Raamatupidamisarvestuse kontrollimine ja heakskiitmine
I jagu
Üldsätted
Artikkel 47
Komisjoni kohapealsed kontrollid

3.
Selleks et kontrollida liikmesriikide esitatud ja kuludega
seotud andmete või muu käesoleva määrusega ettenähtud
teabe ühtsus, on komisjonil juhul, kui ei täideta artikli 102
kohast komisjoni teavitamise kohustust, õigus võtta kooskõlas
artikliga 115 vastu delegeeritud õigusakte, milles käsitletakse
artiklis 42 osutatud liikmesriikidele makstavate igakuiste
maksete edasilükkamist seoses EAGFi kuludega ja tingimusi,
mille alusel vähendatakse või peatatakse kõnealuses artiklis
osutatud vahemakseid liikmesriikidele EAFRD raames.

4.
Proportsionaalsuse põhimõtte järgimise tagamiseks artikli
42 kohaldamisel on komisjonil õigus võtta kooskõlas artikliga
115 vastu delegeeritud õigusakte seoses eeskirjadega, milles
käsitletakse järgnevat:

a) artikli 42 alla kuuluvate meetmete loetelu;

b) kõnealuses artiklis osutatud maksete peatamise määr.

5.
Komisjon võib võtta vastu rakendusaktid, millega sätesta
takse artikliga 44 ettenähtud kohustuse täiendavad eeskirjad ja
makseasutuste raamatupidamisarvestusse kirjendatavate üksik
asjade suhtes kohaldatavad eritingimused. Nimetatud rakendus
aktid võetakse vastu kooskõlas artikli 116 lõikes 3 osutatud
kontrollimenetlusega.

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

a) haldustavade vastavus liidu eeskirjadele;

b) vajalike tõendavate dokumentide olemasolu ja nende
vastavus EAGFi või EAFRD rahastatud tegevustele;

c) EAGFi või EAFRD rahastatud tegevuste rakendamise ja kont
rolli tingimused;

d) kas makseasutus vastab artikli 7 lõikes 2 kehtestatud akredi
teerimiskriteeriumidele ja kas liikmesriik kohaldab nõueteko
haselt artikli 7 lõike 5 sätteid.

Komisjoni poolt komisjoni nimel kohapealset kontrolli läbi
viima volitatud isikutel või komisjoni ametnikel, kes tegutsevad
neile antud pädevuse piires, on juurdepääs raamatupidamisdo
kumentidele ja kõigile teistele dokumentidele, kaasa arvatud
elektroonilisel andmekandjal koostatud või sellel saadud ja säili
tatud dokumentidele ja metaandmetele, mis on seotud EAGFi
või EAFRD rahastatud kuludega.

6.
Komisjon võib võtta vastu rakendusaktid, millega sätesta
takse eeskirjad seoses järgnevaga:

a) riikliku ladustamisega seotud sekkumismeetmete rahastamine
ja raamatupidamisarvestus ning muud fondide poolt rahas
tatavad kulud;

b) automaatse kohustustest vabastamise korra rakendamise
tingimused;

c) menetlus ja muud praktilised üksikasjad artiklis 42 sätestatud
mehhanismi nõuetekohaseks toimimiseks.

Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 116
lõikes 3 osutatud kontrollimenetlusega.

Kohapealse kontrolli läbiviimise volitused ei mõjuta siseriiklike
sätete kohaldamist, mille kohaselt peavad teatavate toimingutega
tegelema siseriikliku õiguse alusel selleks spetsiaalselt määratud
ametnikud. Ilma et see piiraks Euroopa Parlamendi ja nõukogu
määruse (EL, Euratom) nr 883/2013 (2) ja määruse (Euratom,
EÜ) nr 2185/96 erisätteid, ei osale komisjoni poolt komisjoni
nimel tegusema volitatud isikud muu hulgas koduvisiitidel või
isikute ametlikul küsitlemisel asjaomase liikmesriigi õiguse
alusel. Neil on siiski juurdepääs sellisel viisil saadud teabele.
(1) Nõukogu 11. novembri 1996. aasta määrus (Euratom, EÜ)
nr 2185/96, mis käsitleb komisjoni tehtavat kohapealset kontrolli
ja inspekteerimist, et kaitsta Euroopa ühenduste finantshuve pettuste
ja igasuguse muu eeskirjade eiramiste eest (EÜT L 292, 15.11.1996,
lk 2).
(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. septembri 2013. aasta määrus
(EL, Euratom) nr 883/2013, mis käsitleb Euroopa Pettustevastase
Ameti (OLAF) juurdlusi ning millega tunnistatakse kehtetuks
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1073/1999 ja
nõukogu määrus (Euratom) nr 1074/1999 (ELT L 248, 18.9.2013,
lk 1).
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2.
Komisjon teavitab kohapealsest kontrollist aegsasti asja
omast liikmesriiki või liikmesriiki, kelle territooriumil kontroll
läbi viiakse, võttes arvesse makseasutusele kontrollide korralda
misest 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 tegut
sema volitatud esindajad võivad sellises kontrollis osaleda.
Kontrolli parandamiseks võib komisjon asjaomaste liikmesrii
kide nõusolekul teatavate kontrolli või uuringute puhul taotleda
abi nimetatud liikmesriikide asutustelt.
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võtta kooskõlas artikliga 115 vastu delegeeritud õigusakte,
millega täiendatakse erikohustusi, mida liikmesriikidel tuleb
käesoleva peatüki kohaselt täita.

2.
Komisjon võib võtta vastu rakendusaktid, milles sätesta
takse eeskirjad seoses järgmisega:

a) menetlused, mis on seotud erikohustustega, mida liikmesrii
kidel tuleb täita seoses käesolevas peatükis sätestatud kont
rolliga;

b) menetlused, mis on seotud koostöökohustustega, mida liik
mesriikidel tuleb täita artiklite 47 ja 48 rakendamiseks;

Artikkel 48
Juurdepääs teabele
1.
Liikmesriigid teevad komisjonile kättesaadavaks kogu
fondide tõrgeteta toimimiseks vajaliku teabe ja võtavad kõik
vajalikud meetmed, et lihtsustada kontrolli, sealhulgas kohapeal
seid kontrolle, mida komisjon peab vajalikuks liidu rahastamise
haldamise raames.
2.
Liikmesriigid edastavad komisjonile selle nõudmisel ÜPPga
seotud liidu õigusaktide rakendamiseks vastuvõetud õigus- ja
haldusnormid, kui need õigusaktid mõjutavad rahaliselt EAGFi
või EAFRD-d.
3.
Liikmesriigid teevad komisjonile kättesaadavaks kogu
teabe tuvastatud eeskirjade eiramise ja oletatavate pettusejuhtu
mite kohta ning teabe nimetatud eeskirjade eiramise ja pettus
tega seoses alusetute maksete tagasinõudmiseks vastavalt käes
oleva peatüki III jaole võetud meetmete kohta.
Artikkel 49
Juurdepääs dokumentidele
Akrediteeritud makseasutused säilitavad teostatud makseid
tõendavad dokumendid ja liidu õigusega ettenähtud haldusalaste
ja füüsiliste kontrollide läbiviimisega seotud dokumendid ning
teevad kõnealused dokumendid ja teabe komisjonile kättesaa
davaks. Kõnealuseid tõendavaid dokumente võib säilitada elekt
roonilises vormis komisjoni poolt artikli 50 lõikes 2 sätestatud
tingimustel.
Kui kõnealuseid dokumente säilitab asutus, kes on selleks voli
tatud kulude kinnitamise eest vastutava makseasutuse poolt,
edastab kõnealune asutus akrediteeritud makseasutusele
aruanded läbiviidud kontrollide arvu ja sisu ning nende tulemusi
silmas pidades võetud meetmete kohta.
Artikkel 50
Komisjoni volitused
1.
Käesolevas peatüki sätete, milles käsitletakse kohapealseid
kontrolle ning juurdepääsu dokumentidele ja teabele, nõueteko
hase ja tõhusa kohaldamise tagamiseks on komisjonil õigus

c) menetlused ja muud praktilised üksikasjad, mis on seotud
artikli 48 lõikes 3 osutatud aruandluskohustusega;

d) tingimused, mille alusel artiklis 49 nimetatud dokumente
säilitatakse, sealhulgas nende vorm ja säilitamise kestus.

Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 116
lõikes 3 osutatud kontrollimenetlusega.

II jagu
Kontrollimine ja heakskiitmine
Artikkel 51
Raamatupidamisarvestuse kontrollimine ja heakskiitmine
Enne kõnealusele eelarveaastale järgneva aasta 31. maid võtab
komisjon artikli 102 lõike 1 punkti c kohaselt edastatud teabe
alusel rakendusaktidega vastu otsuse akrediteeritud makseasu
tuste raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmise
kohta. Kõnealused rakendusaktid hõlmavad esitatud raamatupi
damise aastaaruannete täielikkust, täpsust ja tõesust ja nad ei
piira artikli 52 kohaselt edaspidi vastuvõetavate otsuste kohal
damist.

Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 116
lõikes 2 osutatud nõuandemenetlusega.

Artikkel 52
Vastavuse kontroll
1.
Komisjon võtab vastu rakendusaktid, millega määratakse
liidu rahastamisest väljajäetavad summad, kui ta leiab, et artikli
4 lõikes 1 ja artiklis 5 osutatud kulusid ei ole kantud kooskõlas
liidu õigusega ning EAFRD puhul kooskõlas kohaldatava liidu
või siseriikliku õigusega, millele on osutatud määruse (EL)
nr 1303/2013 artiklis 85. Nimetatud rakendusaktid võetakse
vastu kooskõlas artikli 116 lõikes 2 osutatud nõuandemenetlu
sega.
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2.
Komisjon hindab väljajäetavaid summasid tuvastatud
mittevastavuse raskusastme alusel. Komisjon võtab arvesse
rikkumise laadi ja liidule tekitatud rahalist kahju. Komisjon
tugineb väljajätmisel alusetult kulutatud summade kindlaksmää
ramisele ning kui nende kindlaksmääramine ei ole proportsio
naalsete jõupingutustega võimalik, võib komisjon kohaldada
ekstrapoleeritud või kindla määraga korrektsioone. Kindla
määraga korrektsioone kohaldatakse üksnes siis, kui juhtumi
laadi või selle tõttu, et liikmesriik ei ole esitanud komisjonile
vajalikku teavet, ei ole võimalik proportsionaalsete jõupingutus
tega teha täpsemalt kindlaks liidule tekitatud rahalist kahju.

3.
Enne rahastamisest keeldumist käsitleva otsuse vastuvõt
mist teavitatakse kirjalikult komisjoni kontrolli tulemustest ja
liikmesriigi vastustest, mille järel püüavad pooled jõuda kokku
leppele võetavate meetmete suhtes. Menetluse selles etapis
antakse liikmesriikidele võimalus tõendada, et mittevastavuse
tegelik ulatus on komisjoni hinnatust väiksem.

Kui kokkuleppele ei jõuta, võib liikmesriik taotleda menetluse
alustamist mõlema poole seisukohtade kooskõlastamiseks nelja
kuu jooksul. Menetluse tulemuste aruanne esitatakse komisjo
nile. Komisjon võtab aruande soovitusi arvesse enne rahasta
misest keeldumise otsuse tegemist ja esitab põhjendused, kui
ta otsustab kõnealuseid soovitusi mitte järgida.

4.

Rahastamisest ei saa keelduda, kui tegemist on:

a) artikli 4 lõikes 1 osutatud kuludega, mis kanti rohkem kui
24 kuud enne, kui komisjon teatas liikmesriigile kirjalikult
oma kontrolli tulemustest;

b) mitmeaastaste meetmete kuludega, mis kuuluvad artikli 4
lõike 1 reguleerimisalasse või artiklis 5 osutatud program
mide reguleerimisalasse, ja mille puhul viimane kohustus
vahendite saajale tekkis enam kui 24 kuud enne, kui
komisjon teatas liikmesriigile kirjalikult oma kontrolli tule
mustest;

c) artiklis 5 osutatud programmide alla kuuluvate meetmete
kuludega (välja arvatud käesoleva lõike punktis b osutatud
kulud), millega seoses teostas makseasutus makse või olene
valt asjaoludest lõppmakse enam kui 24 kuud enne, kui
komisjon teatas liikmesriigile kirjalikult oma kontrolli tule
mustest.
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või rikkumised, millest komisjon on asjaomast liikmesriiki
teavitanud märgukirjaga kooskõlas ELi toimimise lepingu
artikliga 258;

c) liikmesriik ei täida käesoleva määruse V jaotise III peatükist
tulenevaid kohustusi, tingimusel et komisjon teavitab kõne
alust liikmesriiki kirjalikult asjaomaseid kulusid käsitleva
kontrolli tulemustest 12 kuu jooksul pärast liikmesriigilt
aruande saamist.

Artikkel 53
Komisjoni volitused
1.
Komisjon võtab vastu rakendusaktid, millega sätestatakse
eeskirjad seoses järgnevaga:

a) artiklis 51 sätestatud raamatupidamisarvestuse kontrollimine
ja heakskiitmine seoses otsuse vastuvõtmise ja rakendamisega
võetavate meetmetega, sealhulgas komisjoni ja liikmesriikide
vahelise teabevahetusega ning tähtaegadega, millest tuleb
kinni pidada;

b) artiklis 52 sätestatud vastavuse kontroll seoses otsuse vastu
võtmise ja rakendamisega võetavate meetmetega, sealhulgas
komisjoni ja liikmesriikide vahelise teabevahetusega ning
tähtaegadega, millest tuleb kinni pidada, ning ka kõnealuses
artiklis sätestatud lepitusmenetlusega, sealhulgas lepitusorgani
asutamise, ülesannete, koosseisu ja töömeetoditega.

2.
Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli
116 lõikes 3 osutatud kontrollimenetlusega.

3.
Selleks, et võimaldada komisjonil kaitsta liidu finantshuve
ja tagada artiklis 52 sätestatud vastavuse kontrolliga seotud
sätete tõhus kohaldamine, on komisjonil õigus võtta kooskõlas
artikliga 115 vastu delegeeritud õigusakte, milles käsitletakse
korrektsioonide kohaldamise kriteeriume ja metoodikat.

III jagu
Eeskirjade eiramine
Artikkel 54

5.

Lõiget 4 ei kohaldata järgmistel juhtudel:

a) käesoleva peatüki III jaoga hõlmatud eeskirjade eiramine;

b) riiklikud toetused, mille kohta komisjon on algatanud ELi
toimimise lepingu artikli 108 lõikes 2 sätestatud menetluse,

Ühissätted
1.
Iga eeskirjade eiramise või hooletuse tõttu alusetult tehtud
makse puhul taotlevad liikmesriigid selle tagasinõudmist toetu
sesaajalt 18 kuu jooksul pärast seda, kui eeskirjade eiramist
kinnitav kontrolliaruanne või sarnane dokument on heaks
kiidetud ja, kui see on asjakohane, makseasutuse või tagasinõud
mise eest vastutava asutuse poolt kätte saadud. Vastavad
summad kantakse tagasinõudmise taotlemise ajal makseasutuse
võlgnike registrisse.
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2.
Kui tagasinõudmist ei ole toimunud nelja aasta jooksul
alates tagasinõudmistaotluse kuupäevast või kaheksa aasta jook
sul, kui tagasinõudmine toimub siseriikliku kohtu kaudu,
kaetakse tagasinõudmata maksega seonduvad finantstagajärjed
50 % ulatuses asjaomase liikmesriigi poolt ja 50 % ulatuses
liidu eelarvest, piiramata asjaomase liikmesriigi kohustust järgida
tagasinõudemenetlusi vastavalt artiklile 58.

Kui tagasinõudemenetluse raames konstateeritakse eeskirjade
eiramiste puudumist lõplikku laadi haldusakti või kohtuotsu
sega, deklareerib asjaomane liikmesriik fondide kuluna tema
poolt esimese lõigu alusel kantud finantskohustuse.

20.12.2013

olevad summad. Komisjon kontrollib selle kohaldamist ja teeb
vajalikud kohandused artiklis 51 osutatud rakendusaktis.

5.
Komisjon võib, tingimusel et on järgitud artikli 52 lõikes
3 sätestatud menetlust, võtta vastu rakendusaktid liidu eelarvesse
kantud summade liidu rahastamisest väljajätmise kohta, kui:

a) liikmesriik ei ole täitnud lõikes 1 osutatud tähtaegu;

b) ta leiab, et lõike 3 alusel tehtud liikmesriigi otsus mitte
alustada tagasinõudemenetlust ei ole põhjendatud;
Kui tagasinõudmine ei ole asjaomasest liikmesriigist mitteolene
vatel põhjustel võimalik käesoleva lõike esimeses lõigus kind
laksmääratud tähtaja jooksul ja tagasinõutav summa ületab 1
miljonit eurot, võib komisjon liikmesriigi taotlusel tähtaega
siiski pikendada esialgse ajavahemiku pikkusest kuni poole
võrra.

3.
Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel võivad liikmesriigid
otsustada tagasinõudemenetlust mitte alustada. Sellise otsuse
võib teha üksnes juhul kui:

c) ta leiab, et eeskirjade eiramine või tagasinõudmata jätmine
tulenevad liikmesriigi haldusasutustele või muudele ametiasu
tustele süüks pandavast eeskirjade eiramisest või hooletusest.

Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 116
lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Artikkel 55
a) tagasinõudmisel juba kantud ja ettenähtavad kulud on
suuremad kui tagasinõutav summa, peetakse seda tingimust
täidetuks, kui:

i) toetusesaajalt toetuskava või toetusmeetme jaoks indivi
duaalse maksena tagasinõutav summa ilma intressideta ei
ületa 100 eurot või

ii) toetusesaajalt toetuskava või toetusmeetme raames
tehtava individuaalse maksena tagasinõutava summa
suurus ilma intressideta on suurem kui 100 eurot ja
väiksem kui 150 eurot ning kui asjaomane liikmesriik
kohaldab vastavalt oma siseriiklikule õigusele siseriiklike
võlgade sissenõudmisest loobumise suhtes lävendit, mis
on sama suur või suurem kui tagasinõutav summa;

b) tagasinõudmine osutub võimatuks, kuna võlgnik või eeskir
jade eiramise eest juriidilist vastutust kandvad isikud on sise
riikliku õiguse kohaselt tunnistatud maksejõuetuks.

Kui käesoleva lõike esimeses lõigus osutatud otsus võetakse
vastu enne, kui võlgnetava summa suhtes on kohaldatud lõikes
2 osutatud eeskirju, kaetakse tagasinõudmata maksega seon
duvad finantstagajärjed liidu eelarvest.

4.
Liikmesriik kajastab artikli 102 lõike 1 punkti c alapunkti
iv kohaselt komisjonile saadetavates raamatupidamise aasta
aruannetes käesoleva artikli lõike 2 kohaselt liikmesriigi kanda

EAGFi erisätted
Eeskirjade eiramise või hooletuse tõttu tagasinõutud summad ja
nende juurde kuuluvad intressid makstakse välja makseasutusele
ja kantakse selle poolt EAGFi tulude hulka nende reaalse laeku
mise kuu alla.

Esimese lõigu kohaselt liidu eelarvesse maksmisel võib liikmes
riik kinni pidada 20 % vastavatest summadest kindla suurusega
tagasinõudekuludena, välja arvatud asjaomase liikmesriigi
haldusasutuste või muude ametiasutuste süül toime pandud
eeskirjade eiramise või hooletuse korral.

Artikkel 56
EAFRD erisätted
Liikmesriigid teevad maaelu arengu tegevustes või program
mides tuvastatud eeskirjade eiramise või hooletuse korral
finantskohandusi, tühistades vastava liidu rahastamise kas osali
selt või täielikult. Liikmesriigid võtavad arvesse tuvastatud
eeskirjade eiramiste laadi ja tõsidust, samuti EAFRD rahalise
kaotuse taset.

EAFRD alla kuuluvad liidu rahastamissummad, mis on tühista
tud, ja tagasinõutud summad ning nende juurde kuuluvad
intressid jaotatakse ümber asjaomasele programmile. Liikmesriik
võib siiski liidu tühistatud või tagasinõutud vahendeid uuesti
kasutada, kuid vaid sama maaelu arengu programmi raames
ettenähtud tegevuste jaoks ja tingimusel, et vahendeid ei jaotata
ümber tegevustele, mille suhtes on kohaldatud finantskohandusi.
Pärast maaelu arengu programmi lõpetamist maksab liikmesriik
tagasinõutud summad tagasi liidu eelarvesse.
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Artikkel 57
Komisjoni volitused
1.
Alusetute maksete ja nende juurde kuuluvate intresside
tagasinõudmise tingimusi käsitlevate sätete nõuetekohase ja
tõhusa kohaldamise tagamiseks on komisjonil õigus võtta koos
kõlas artikliga 115 vastu delegeeritud õigusakte seoses erikohus
tusega, mida liikmesriikidel tuleb täita.
2.
Komisjon võtab vastu rakendusaktid, millega sätestatakse
eeskirjad seoses järgnevaga:
a) menetlused alusetute maksete ja intresside tagasinõudmiseks
vastavalt käesolevas jaos sätestatule ning komisjoni teavita
miseks tagasinõudmisele kuuluvatest summadest;
b) liikmesriikide poolt komisjonile seoses käesolevas jaos
toodud kohustustega esitatava teate ja teatise vormid.
Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 116
lõikes 3 osutatud kontrollimenetlusega.
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2.
Liikmesriigid loovad tõhusad haldus- ja kontrollisüsteemid,
et tagada kooskõla liidu toetuskavasid reguleerivate õigusakti
dega, mille eesmärk on minimeerida liidule rahalise kahju teki
tamise ohtu.
3.
Liikmesriigid teavitavad komisjoni lõigete 1 ja 2 alusel
vastuvõetud sätetest ja võetud meetmetest.
Tingimused, mida liikmesriigid kehtestatavad liidu eeskirjadega
sätestatud EAGFi või EAFRD rahastatud toetuse saamist käsitle
vate tingimuste täiendamiseks, peavad olema kontrollitavad.
4.
Komisjon võib võtta vastu rakendusaktid, millega kehtes
tatakse käesoleva artikli ühetaoliseks kohaldamiseks vajalikud
eeskirjad seoses järgnevaga:
a) menetlused, tähtajad ja teabevahetus seoses lõigetes 1 ja 2
sätestatud kohustustega;
b) teade ja teatis, mille liikmesriigid esitavad komisjonile seoses
lõikes 3 sätestatud kohustusega.

V JAOTIS
KONTROLLISÜSTEEMID JA KARISTUSED
I PEATÜKK

Üldeeskirjad
Artikkel 58
Liidu finantshuvide kaitse
1.
Liikmesriigid võtavad ÜPP raames vastu kõik õigus- ja
haldusnormid ning kõik muud vajalikud meetmed, et tagada
liidu finantshuvide tõhus kaitse ja eelkõige selleks, et:
a) kontrollida fondide rahastatavate tegevuste seaduslikkust ja
korrektsust;
b) tagada tõhus kaitse pettuste vastu, eelkõige kõrgema riskiga
aladel, mis toimib hoiatusena, võttes arvesse meetmete
kulusid ja nendest saadavat kasu ning nende proportsionaal
sust;
c) ennetada, tuvastada ja kõrvaldada eeskirjade eiramisi ja
pettusi;
d) kehtestada tõhusaid, hoiatavaid ja proportsionaalseid karis
tusi vastavalt liidu õigusele või selle puudumise korral vasta
valt siseriiklikule õigusele ning algatada vajaduse korral vasta
vaid kohtumenetlusi;
e) nõuda tagasi alusetud maksed koos intressiga ning algatada
vajaduse korral vastavaid kohtumenetlusi.

Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 116
lõikes 3 osutatud kontrollimenetlusega.
Artikkel 59
Kontrolli üldpõhimõtted
1.
Kui ei ole sätestatud teisiti, hõlmab artikli 58 lõike 2
kohaselt liikmesriikide loodav süsteem kõigi toetuse- ja makse
taotluste süstemaatilisi halduskontrolle. Kõnealust süsteemi
täiendavad kohapealsed kontrollid.
2.
Kohapealsete kontrollidega seoses koostab vastutav asutus
kõigi taotlejate alusel kontrollvalimi, mis vajaduse korral
koosneb juhuslikust osast, et saada representatiivne veamäär ja
riskipõhisest osast, mis hõlmab valdkondi, kus vearisk on kõige
suurem.
3.
Vastutav asutus koostab aruande iga kohapealse kontrolli
kohta.
4.
Vajaduse korral viiakse kõiki liidu eeskirjadega ettenähtud
põllumajandustoetuste ja maaelu arengu toetuste kohapealseid
kontrolle läbi samaaegselt.
5.
Liikmesriigid tagavad kohapealsete kontrollide miinimum
taseme, mis on vajalik tõhusaks riskijuhtimiseks, ja vajaduse
korral tõstavad seda taset. Liikmesriigid võivad kõnealust
miinimumtaset alandada, kui haldus- ja kontrollisüsteemid
toimivad nõuetekohaselt ning veamäärad jäävad vastuvõetavale
tasemele.
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6.
Komisjoni poolt artikli 62 lõike 2 punkti h alusel ette
nähtud juhtudel võib toetuse- ja maksetaotlusi või muid teatisi
ja taotlusi pärast nende esitamist korrigeerida ja kohandada, kui
pädev asutus tuvastab ilmseid vigu.
7.
Toetuse- või maksetaotlus lükatakse tagasi, kui toetuse
saaja või tema esindaja takistab kohapealse kontrolli läbiviimist,
välja arvatud vääramatu jõu või erandlike asjaolude korral.
Artikkel 60
Kõrvalehoidumisklausel
Ilma et see piiraks erisätete kohaldamist, ei anta põllumajandus
alaste sektoripõhiste õigusaktidega ettenähtud eeliseid füüsilistele
ega juriidilistele isikutele, kelle puhul on kindlaks tehtud, et nad
tekitasid selliste eeliste saamiseks vajalikud tingimused kunst
likult, vastupidiselt kõnealuste õigusaktide eesmärkidele.
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a) liikmesriikide läbiviidavate haldus- ja kohapealsete kontrol
lide eeskirjad seoses liidu õiguse kohaldamisest tulenevate
kohustuste ja rahastamiskõlblikkuse tingimustega;

b) eeskirjad seoses kohapealsete kontrollide miinimumtasemega
ning kohustusega seda tõsta või võimalusega seda alandada,
nagu on sätestatud artikli 59 lõikes 5;

c) tehtud kontrolli ja selle tulemuste aruandluse suhtes kehtivad
eeskirjad ja meetodid;

d) nõuetele vastavuse kontrollimise eest vastutavad asutused,
samuti kontrolli sisu ja sagedus ning turustusetapp, mille
ajal peab kontrolle tegema;

Toetuskavade vastavus kontrolli läbiviimiseks veinisektoris

e) määruse (EL) nr 1307/2013 artiklis 52 osutatud kanepi
puhul eeskirjad, milles käsitletakse erikontrollimeetmeid ja
tetrahüdrokannabinooli taseme määramise meetodeid;

Toetuskavade kohaldamiseks veinisektoris vastavalt määrusele
(EL) nr 1308/2013 tagavad liikmesriigid, et kõnealuste kavade
suhtes kohaldatav haldus- ja kontrollikord vastab käesoleva
jaotise II peatükis osutatud ühtsele süsteemile seoses järgmiste
üksikasjadega:

f) määruse (EL) nr 1307/2013 artiklis 56 osutatud puuvilla
puhul tunnustatud tootmisharudevaheliste organisatsioonide
kontrollisüsteem;

Artikkel 61

a) elektrooniline andmebaas;
b) põldude identifitseerimise süsteem;
c) halduskontrollid.
Kõnealune kord võimaldab koostoimimist või andmevahetust
ühtse süsteemiga.
Artikkel 62
Komisjoni volitused seoses kontrolliga
1.
Selleks et tagada, et kontrolli viiakse läbi nõuetekohaselt ja
tõhusalt ning rahastamiskõlblikkuse tingimusi kontrollitakse
tõhusal, ühtsel ja mittediskrimineerival viisil, mis kaitseb liidu
finantshuve, on komisjonil juhul, kui seda on vaja süsteemi
nõuetekohaseks haldamiseks, õigus võtta kooskõlas artikliga
115 vastu delegeeritud õigusakte seoses tolliprotseduure käsitle
vate lisanõuetega ning eelkõige nõuetega, mis on sätestatud
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 952/2013 (1).

g) määruses (EL) nr 1308/2013 osutatud veini puhul eeskirjad
alade mõõtmise ning kontrollide ja eeskirjade kohta, millega
reguleeritakse konkreetset finantsmenetlust kontrollide
parandamiseks;

h) juhud, mil toetuse- ja maksetaotlusi või muid teatisi ja taot
lusi võib pärast nende esitamist korrigeerida ja kohandada nii
nagu on sätestatud artikli 59 lõikes 6;

i) riikliku sekkumise ja eraladustamisega seoses toodete rahas
tamiskõlblikkuse kindlakstegemiseks kohaldatavad katsed ja
meetodid, sealhulgas hankemenetluste kasutamine nii riikliku
sekkumise kui ka eraladustamise puhul.

Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 116
lõikes 3 osutatud kontrollimenetlusega.

Artikkel 63
Alusetud maksed ja halduskaristused

2.
Komisjon võtab vastu rakendusaktid, millega kehtestatakse
eeskirjad, mis on vajalikud käesoleva peatüki ühetaoliseks kohal
damiseks, ning eelkõige:
(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. oktoobri 2013. aasta määrus (EL)
nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik (ELT L 269,
10.10.2013, lk 1).

1.
Kui leitakse, et toetusesaaja ei vasta rahastamiskõlblikkuse
tingimustele, ei täida põllumajandusalaste sektoripõhiste õigus
aktidega ettenähtud toetuse andmise tingimustega seotud kohus
tusi või muid kohustusi, toetust ei maksta või selle maksmine
lõpetatakse täielikult või osaliselt ja vajaduse korral vastavaid
määruse (EL) nr 1307/2013 artiklis 21 osutatud toetusõigusi
ei määrata või nende määramine tunnistatakse kehtetuks.
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2.
Lisaks, kui põllumajandusalaste sektoripõhiste õigusakti
dega on see ette nähtud, kohaldavad liikmesriigid ka halduska
ristusi kooskõlas artiklites 64 ja 77 sätestatud eeskirjadega. See
ei piira VI jaotise artiklite 91–101 kohaldamist.
3.
Ilma et see piiraks artikli 54 lõike 3 kohaldamist, nõutakse
tagasi lõikes 1 osutatud toetuse maksmise lõpetamisega ja lõikes
2 osutatud karistustega seonduvad summad, sealhulgas nende
juurde kuuluvad intressid ja toetusõigused.
4.
Komisjon võtab kooskõlas artikliga 115 vastu delegeeritud
õigusaktid, millega sätestatakse lõikes 1 osutatud toetuse maks
mise täieliku või osalise lõpetamise tingimused.
5.
Komisjon võtab vastu rakendusaktid, millega sätestatakse
üksikasjalikud menetlus- ja tehnilised eeskirjad seoses järgmi
sega:
a) lõikes 1 osutatud toetuse maksmise osalise või täieliku lõpe
tamise kohaldamine ja arvutamine;
b) alusetute maksete tagasinõudmine ja karistuste sissenõud
mine, samuti menetlused alusetult määratud toetusõiguste
ja intresside kohaldamise kohta.
Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 116
lõikes 3 osutatud kontrollimenetlusega.
Artikkel 64
Halduskaristuste kohaldamine
1.
Seoses artikli 63 lõikes 2 osutatud halduskaristustega
kohaldatakse käesolevat artiklit põllumajandusalaste sektoripõ
histe õigusaktide kohaldamisest tulenevate rahastamiskõlblik
kuse kriteeriumide, kulukohustuste või muude kohustustega
seotud mittevastavuste korral, välja arvatud nende puhul, millele
on osutatud käesoleva jaotise II peatüki artiklites 67–78 ja VI
jaotise artiklites 91–101, ning nende puhul, mille suhtes kohal
datakse artikli 89 lõigetes 3 ja 4 sätestatud karistusi.
2.

Halduskaristust ei kohaldata:

a) kui mittevastavuse põhjuseks on vääramatu jõud;

L 347/581

e) kui mittevastavus on kergemat laadi, sealhulgas lävendi
vormis, mille määrab kindlaks komisjon lõike 7 punkti b
kohaselt;
f) muudel juhtudel, kui karistuse kohaldamine ei ole asjako
hane, mille määrab kindlaks komisjon lõike 6 punkti b
kohaselt;
3.
Halduskaristusi võib kohaldada toetuse saaja suhtes, teiste
füüsiliste või juriidiliste isikute suhtes, sealhulgas selliste toetu
sesaajate ning muude isikute rühmade ja ühenduste suhtes, kelle
suhtes on lõikes 1 osutatud eeskirjades sätestatud kohustused
siduvad.
4.
Halduskaristused võivad esineda ühes järgmistest vormi
dest:
a) seoses toetuse- või maksetaotlusega, mida mittevastavus
mõjutab, või seoses täiendavate taotlustega makstava toetus
summa vähendamine; maaelu arengu toetuse puhul ei piira
see toetuse peatamise võimaluse kohaldamist, kui võib
eeldada, et toetusesaaja mittevastavuse mõistliku aja jooksul
kõrvaldab;
b) mittevastavusega seotud koguse ja/või ajavahemiku alusel
arvutatud summa maksmine;
c) heakskiidu, tunnustuse või loa peatamine või kehtetuks
tunnistamine;
d) asjaomases toetuskavas või toetusmeetmes
meetmes osalemise õigusest ilma jätmine;

või

muus

5.
Halduskaristused on proportsionaalsed ja astmelised vasta
valt avastatud mittevastavuse tõsidusele, ulatusele, kestusele ja
korduvusele, ning nende puhul peetakse kinni järgmistest piiran
gutest:
a) lõike 4 punktis a osutatud halduskaristuse summa ei ületa
200 % toetuse- või maksetaotluse summast;

b) kui mittevastavuse põhjuseks on artikli 59 lõikes 6 osutatud
ilmsed vead;

b) olenemata punktist a, ei ületa maaelu arengu toetuste puhul
lõike 4 punktis a osutatud halduskaristuse summa 100 %
rahastamiskõlblikust summast;

c) 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 avas
tada;

c) lõike 4 punktis b osutatud halduskaristuse summa ei ületa
käesoleva lõike punktis a osutatud protsendimääraga võrrel
davat summat;

d) 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;

d) lõike 4 punktides c ja d osutatud peatamise, kehtetuks
tunnistamise või õigusest ilma jätmise saab kehtestada
kõige rohkem kolmeks järjestikuseks aastaks ja seda saab
pikendada uue mittevastavuse korral.
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6.
Selleks, et võtta arvesse ühelt poolt kehtestatavate tasude
ja karistuste hoiatavat mõju ja teiselt poolt põllumajandusalaste
sektoripõhiste õigusaktidega hõlmatud iga toetuskava või
toetusmeetme eripära, on komisjonil õigus võtta kooskõlas
artikliga 115 vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse
kindlaks:

a) halduskaristused iga lõikes 3 osutatud toetuskava või toetus
meetme ja asjaomase isiku jaoks lõikes 4 esitatud loetelust ja
lõikes 5 sätestatud piirides ning seoses liikmesriikide kehtes
tatava konkreetse määraga, sealhulgas mittekvantifitseerita
vatel mittevastavuse juhtudel;

b) lõike 2 punktis f osutatud juhtumid, mil halduskaristusi ei
kohaldata.

7.
Komisjon võtab vastu rakendusaktid, millega sätestatakse
käesoleva artikli ühetaoliseks rakendamiseks üksikasjalikud
menetlus- ja tehnilised eeskirjad seoses järgmisega:
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osutatud turukorraldusmeetmeid, mille suhtes kohaldatakse
peatamist, ning maksete peatamise määra ja ajavahemikku.
3.
Komisjon võtab vastu rakendusaktid, millega sätestatakse
üksikasjalikud eeskirjad lõikes 1 osutatud igakuiste maksete
nõuetekohase peatamise menetluse ja muude praktiliste üksik
asjade kohta. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas
artikli 116 lõikes 3 osutatud kontrollimenetlusega.
Artikkel 66
Tagatised
1.
Kui põllumajandusalaste sektoripõhiste õigusaktidega on
nii ette nähtud, nõuab liikmesriik tagatise esitamist, millega
antakse kinnitus rahasumma pädevale asutusele maksmise või
pädevalt asutuselt kinnipidamise kohta, kui teatavat konkreetset
põllumajandusalastest sektoripõhistest õigusaktidest tulenevat
kohustust ei ole täidetud.
2.
Kui teatavat kohustust ei täideta või seda tehakse üksnes
osaliselt, jäädakse tagatisest täielikult või osaliselt ilma, välja
arvatud vääramatu jõu korral.

a) halduskaristuste kohaldamise ja arvutamise eeskirjad;

b) üksikasjalikud eeskirjad kergemat laadi mittevastavuse kind
lakstegemiseks, sealhulgas kvantitatiivse lävendi kehtesta
mine, mida väljendatakse toetussumma nominaalväärtusena
või rahastamiskõlbliku toetussumma protsendimäärana, mis
ei ole siiski seoses maaelu arengu toetusega väiksem kui 3 %
ja muudel juhtudel väiksem kui 1 %;

c) eeskirjad, millega määratakse kindlaks juhtumid, mille puhul
võivad liikmesriigid karistuste laadi tõttu karistusena sisse
nõutud summad laadi tõttu endale jätta.

3.
Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 115 vastu
delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse eeskirjad, millega
tagatakse mittediskrimineeriv kohtlemine, õiglus ja proportsio
naalsuse järgimine tagatise esitamisel ja:
a) täpsustatakse vastutav pool, kui kohustust ei täideta;
b) nähakse ette konkreetsed olukorrad, mil pädev asutus võib
loobuda tagatisenõudest;
c) nähakse ette tingimused esitatavale tagatisele ja tagatise
andjale ning tagatiste esitamise ja vabastamise tingimused;

Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 116
lõikes 3 osutatud kontrollimenetlusega.

d) nähakse ette ettemaksete raames tagatise esitamisega seotud
eritingimused;

Artikkel 65
Liikmesriikidele tehtavate maksete peatamine määrusega
(EL) nr 1308/2013 hõlmatud erijuhtudel
1.
Kui määrusega (EL) nr 1308/2013 nõutakse, et liikmes
riigid peavad kindlaksmääratud tähtajaks esitama teatava teabe,
ja kui liikmesriigid ei esita seda kõnealuseks tähtajaks, ei esita
seda teavet või kui edastatav teave ei ole õige, võib komisjon
peatada artiklis 18 osutatud igakuised maksed, tingimusel et
komisjon on liikmesriikidele aegsasti teinud kättesaadavaks vaja
liku teabe, vormid ja selgitused. Peatatav summa on seotud
turukorraldusmeetmete kuludega, mille kohta nõutud teavet ei
saadetud, ei saadetud õigeaegselt või mis ei ole õige.

2.
Selleks et tagada lõike 1 kohaldamisel proportsionaalsuse
põhimõtte järgimine, on komisjonil õigus võtta kooskõlas artik
liga 115 vastu delegeeritud õigusakte, mis käsitlevad lõikes 1

e) määratletakse lõikes 1 ettenähtud tagatisega hõlmatud
kohustuste rikkumise tagajärjed, sealhulgas tagatistest ilma
jäämine, vähendamise määr, mida kohaldatakse tagatiste
vabastamise suhtes toetuste, litsentside, pakkumiste või
konkreetsete taotluste puhul, ja kui kõnealuse tagatisega
hõlmatud kohustust ei ole täielikult või osaliselt täidetud,
võttes arvesse kohustuse laadi, kogust, mille osas kohustust
on rikutud, kohustuse täitmiseks ettenähtud tähtaja ületamise
pikkust ja kohustuse täitmise kohta tõendite esitamise aega.
4.
Komisjon võib võtta vastu rakendusaktid, millega kehtes
tatakse eeskirjad seoses järgnevaga:
a) esitatava tagatise vorm ning tagatise esitamise, selle heaks
kiitmise ja algse tagatise asendamise menetlus;
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b) tagatise vabastamise menetlus;
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Euroopa
Parlamendi
ja
nõukogu
määruse
(EL)
nr 228/2013 (1) IV peatükis osutatud põllumajanduse
erimeetmed liidu äärepoolseimate piirkondade jaoks, kui
toetust makstakse hektari kohta, ning Euroopa Parlamendi
ja nõukogu määruse (EL) nr 229/2013 (2) IV peatükis
osutatud väiksematele Egeuse mere saartele suunatud põllu
majandusvaldkonna erimeetmed, kui toetust makstakse
hektari kohta.

c) liikmesriikide ja komisjoni teatised.
Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 116
lõikes 3 osutatud kontrollimenetlusega.

II PEATÜKK

Artikkel 68

Ühtne haldus- ja kontrollisüsteem

Ühtse süsteemi osad

Artikkel 67

1.

Ühtne süsteem koosneb järgmistest osadest:

Reguleerimisala ja kasutatud mõisted
1.
Iga liikmesriik loob ühtse haldus- ja kontrollsüsteemi
(„ühtne süsteem”) ning kasutab seda.
2.
Ühtset süsteemi kohaldatakse määruse (EL) nr 1307/2013
I lisas loetletud toetuskavade ning määruse (EL) nr 1305/2013
artikli 21 lõike 1 punktide a ja b ning artiklite 28–31, 33, 34 ja
40 ning vajaduse korral määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 35
lõike 1 punktide b ja c kohaselt antava toetuse suhtes.

a) elektrooniline andmebaas;

b) põldude identifitseerimise süsteem;

c) toetusõiguste identifitseerimise ja registreerimise süsteem;

d) toetuse- ja maksetaotlused;
Käesolevat peatükki ei kohaldata siiski määruse (EL)
nr 1305/2013 artikli 28 lõikes 9 osutatud meetmete suhtes.
Samuti ei kohaldata seda kõnealuse määruse artikli 21 lõike 1
punktide a ja b alusel võetavate meetmete suhtes siis, kui tege
mist on asutamiskuludega.
3.
Vajalikus ulatuses kohaldatakse seda ka VI jaotises sätes
tatud nõuetele vastavuse kontrolli suhtes.
4.

Käesolevas peatükis kasutatakse järgmisi mõisteid:

a) „põld” – ühtne maatükk, mille on deklareerinud üks põllu
majandustootja ja millel ei kasvatata rohkem kui üht põllu
kultuurirühma; kui määruse (EL) nr 1307/2013 kontekstis
on nõutav eraldi deklaratsioon sama põllukultuurirühma all
oleva maa-ala kasutusviisi kohta, siis kõnealune konkreetne
kasutusviis piirab põllu mõistet vajaduse korral veelgi; liik
mesriigid võivad põllu mõiste täiendavaks piiritlemiseks ette
näha lisakriteeriume;
b) „pindalapõhine otsetoetus” – määruse (EL) nr 1307/2013 III
jaotise 1. peatükis osutatud põhitoetuskava; ühtse pindala
toetuse kava ja ümberjaotav toetus, määruse (EL)
nr 1307/2013 III jaotise 3. peatükis osutatud kliimat ja kesk
konda säästvate põllumajandustavadega seotud toetus;
määruse (EL) nr 1307/2013 III jaotise 4. peatükis osutatud
looduslikust eripärast tingitud piirangutega alade toetus;
määruse (EL) nr 1307/2013 III jaotise 5. peatükis osutatud
noorte põllumajandustootjate toetus; VI jaotise 1. peatükis
osutatud vabatahtlik tootmiskohustusega seotud toetus, kui
toetust makstakse hektari kohta; IV jaotise 2. peatükis
osutatud puuvilla eritoetused; määruse (EL) nr 1307/2013
V jaotises osutatud väikepõllumajandustootjate kava;

e) ühtne kontrollisüsteem;

f) ühtne süsteem, et registreerida artikli 67 lõikes 2 osutatud
toetuse saaja, kes esitab toetuse- või maksetaotluse, isikuand
med.

2.
Vajaduse korral hõlmab ühtne süsteem loomade identifit
seerimise ja registreerimise süsteemi, mis on loodud kooskõlas
Euroopa
Parlamendi
ja
nõukogu
määrusega
(EÜ)
nr 1760/2000 (3) ning nõukogu määrusega (EÜ) nr 21/2004 (4).

3.
Ilma et see piiraks liikmesriikide vastutust ühtse süsteemi
rakendamise ja kohaldamise eest, võib komisjon kasutada ühtse
süsteemi loomise, järelevalve ja kasutamise hõlbustamiseks spet
sialiseerunud asutuste või isikute abi, eriti liikmesriikide päde
vate asutuste tehniliseks nõustamiseks, kui nad seda taotlevad.
(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. märtsi 2013. aasta määrus (EL)
nr 228/2013, millega kehtestatakse põllumajanduse erimeetmed liidu
äärepoolseimate piirkondade jaoks ja tunnistatakse kehtetuks
nõukogu määrus (EÜ) nr 247/2006 (ELT L 78, 20.3.2013, lk 23).
(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. märtsi 2013. aasta määrus (EL)
nr 229/2013, millega kehtestatakse põllumajanduse erimeetmed
Egeuse mere väikesaarte jaoks ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu
määrus (EÜ) nr 1405/2006 (ELT L 78, 20.3.2013, lk 41).
(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. juuli 2000. aasta määrus (EÜ)
nr 1760/2000 veiste identifitseerimise ja registreerimise süsteemi
loomise, veiseliha ja veiselihatoodete märgistamise ning nõukogu
määruse (EÜ) nr 820/97 kehtetuks tunnistamise kohta (EÜT
L 204, 11.8.2000, lk 1).
(4) Nõukogu 17. detsembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 21/2004,
millega kehtestatakse lammaste ja kitsede identifitseerimise ja regist
reerimise süsteem ja muudetakse määrust (EÜ) nr 1782/2003 ning
direktiive 92/102/EMÜ ja 64/432/EMÜ (ELT L 5, 9.1.2004, lk 8).
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4.
Liikmesriigid võtavad kõik ühtse süsteemi nõuetekohaseks
rakendamiseks vajalikud lisameetmed ning annavad vajaduse
korral vastastikust abi käesolevas määruses nõutud kontrollide
tegemiseks.

20.12.2013

Olenemata esimesest lõigust võivad liikmesriigid jätkata selliste
tehnikate kasutamist, sealhulgas õhust või satelliidilt tehtud
ortofotosid, mille ühtne standard tagab täpsuse, mis on vähe
malt samaväärne mõõtkavas 1: 10 000 oleva kaardiga, kui
sellised pildid on saadud enne 2012. aasta novembrit sõlmitud
pikaajaliste lepingute alusel.

Artikkel 69
Elektrooniline andmebaas
1.
Elektroonilises andmebaasis („andmebaas”) registreeritakse
iga artikli 67 lõikes 2 osutatud toetuse saaja puhul toetuse- ja
maksetaotlustes esitatud andmed.

Kõnealune andmebaas võimaldab eelkõige liikmesriigi pädeval
asutusel saada kätte andmed jooksva kalendri- ja/või turustus
aasta kohta ning eelneva kümne aasta kohta. Kui põllumajan
dustootjatele antavate toetuste taset mõjutavad andmed varase
mate kalendri- ja/või turustusaastate kohta alates 2000. aastast,
võimaldab kõnealune andmebaas ka nende andmetega tutvuda.
Andmebaas võimaldab otse ja viivitamata tutvuda vähemalt
nelja eelneva järjestikuse kalendriaasta andmetega ja komisjoni
määruse (EÜ) nr 1120/2009 (1) (selle algversioonis) artikli 2
lõike 1 punktis c määratletud „püsikarjamaade” puhul ning,
ajavahemikel alates kõnealuse määruse kohaldamise alguskuu
päevast, määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 4 lõike 1 punktis
h määratletud „püsirohumaade ja püsikarjamaade” puhul
võimaldab andmebaas otse ja viivitamata tutvuda vähemalt
viie eelneva järjestikuse kalendriaasta andmetega.

Erandina teisest lõigust nõutakse 2004. aastal või pärast seda
liiduga ühinenud liikmesriikidelt üksnes seda, et nad tagaksid
võimaluse andmetega tutvuda alates nende ühinemise aastast.

2.
Liikmesriigid tagavad, et põldude identifitseerimise
süsteem sisaldab referents kaardikihti, et arvestada ökoloogilise
kasutuseesmärgiga maa-aladega. Kõnealune referents kaardikiht
hõlmab määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 43 lõikes 3 osutatud
asjaomaseid erikohustusi ja/või keskkonnaalaseid sertifitseerimis
süsteeme, mis on samaväärsed kõnealuse määruse artiklis 46
sätestatud tavadega, hiljemalt enne, kui esitatakse käesoleva
määruse artiklis 72 osutatud taotlusvormid määruse (EL)
nr 1307/2013 artiklites 43–46 osutatud kliimat ja keskkonda
säästvate põllumajandustavadega seotud toetuste jaoks2018.
taotlusaasta kohta.

Artikkel 71
Toetusõiguste identifitseerimise ja registreerimise süsteem
1.
Toetusõiguste identifitseerimise ja registreerimise süsteem
võimaldab toetusõigusi kontrollida ning teha ristkontrolli toetu
setaotlustega ja põldude identifitseerimise süsteemiga.

2.
Lõikes 1 osutatud süsteem võimaldab liikmesriigi pädeval
asutusel otse ja viivitamata kätte saada vähemalt nelja eelneva
järjestikuse kalendriaasta andmeid.

Artikkel 72
2.
Liikmesriigid võivad luua detsentraliseeritud andmebaase,
kui need andmebaasid ning andmete registreerimist ja nende
kättesaamist käsitlev halduskord on kogu liikmesriigi territoo
riumil ühesugune ja kui need ühilduvad omavahel nii, et on
võimalik nende ristkontrollimine.

Artikkel 70
Põldude identifitseerimise süsteem
1.
Põldude identifitseerimise süsteem kehtestatakse kaartide,
maakatastridokumentide või muude kartograafiliste alusmaterja
lide põhjal. Kasutatakse arvutipõhise geograafilise informatsiooni
süsteemi meetodeid, sealhulgas õhust või satelliidilt tehtud orto
fotosid, mille ühtne standard tagab täpsuse, mis on vähemalt
samaväärne mõõtkavas 1: 10 000 oleva kaardiga ja alates 2016.
aastast mõõtkavas 1:5 000 oleva kaardiga, võttes samal ajal
arvesse maatüki liigendust ja seisukorda. See määratakse kind
laks vastavalt kehtivatele liidu standarditele.
(1) Komisjoni 29. oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1120/2009,
millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 73/2009 (millega
kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate
otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajan
dustootjate jaoks) III jaotises sätestatud ühtse otsemaksete kava
üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 316, 2.12.2009, lk 1).

Toetuse- ja maksetaotlused
1.
Igal aastal esitab artikli 67 lõikes 2 osutatud toetuse saaja
otsetoetuste taotluse või maksetaotluse seoses asjaomaste pind
alapõhiste või loomadega seotud maaelu arengu meetmetega,
märkides kohaldatavuse korral järgmist:

a) kõik põllumajandusliku majapidamise põllud, sealhulgas
mittepõllumajanduslik ala, millele taotletakse artikli 67 lõikes
2 osutatud toetust;

b) aktiveerimisega seoses deklareeritud toetusõigused;

c) muu teave, mis on sätestatud käesolevas määruses või
nõutud asjaomase põllumajandusalase sektoripõhise õigus
akti rakendamiseks või asjaomase liikmesriigi poolt.

Pindalapõhise otsetoetuse puhul määrab iga liikmesriik põllu
miinimumsuuruse, mille kohta võib taotluse esitada. Miinimum
suurus ei tohi siiski ületada 0,3 hektarit.
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2.
Erandina lõike 1 punktist a võivad liikmesriigid otsustada,
et kuni 0,1 hektari suuruse pindalaga põldusid, mille kohta
maksetaotlust ei ole esitatud, ei ole vaja deklareerida, tingimusel
et selliste põldude kogusuurus on alla ühe hektari, ja/või et
põllumajandustootja, kes ei taotle mitte ühtegi pindalapõhist
otsetoetust, ei pea oma põlde deklareerima, juhul kui kogu
maa suurus on alla ühe hektari. Kõikidel juhtudel märgib kõne
alune põllumajandustootja taotlusesse, et talle kuuluvad põllud,
ja täpsustab pädeva asutuse nõudmisel nende asukoha.

3.
Liikmesriigid edastavad, muu hulgas elektrooniliste vahen
dite kaudu, eelneval aastal kindlaksmääratud aladel põhinevad
eeltäidetud vormid ning graafilise materjali, märkides kõnealuste
alade asukoha.

Liikmesriik võib otsustada, et toetuse- ja maksetaotlus:

a) on kehtiv, kui toetusesaaja kinnitab, et ei ole toimunud
muudatusi võrreldes eelmisel aastal esitatud toetuse- ja
maksetaotlusega,
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Artikkel 74
Rahastamiskõlblikkuse tingimuste täitmise kontroll ja
toetuse vähendamine
1.
Liikmesriigid viivad vastavalt artiklile 59 makseasutuste
või nende poolt volitatud asutuste kaudu läbi toetusetaotluste
halduskontrolle rahastamiskõlblikkuse tingimuste täitmise kont
rollimiseks. Kõnealuseid kontrolle täiendavad kohapealsed kont
rollid.
2.
Kohapealsete kontrollide läbiviimiseks koostavad liikmes
riigid põllumajanduslike majapidamiste ja/või toetusesaajate
kontrollivalimi.
3.
Liikmesriigid võivad põldude kohapealsete kontrollide
läbiviimiseks kasutada kaugseiret ja ülemaailmset satelliitnavigat
sioonisüsteemi (GNSS).
4.
Rahastamiskõlblikkuse tingimuste täitmata jätmise korral
kohaldatakse artiklit 63.
Artikkel 75
Toetusesaajatele tehtavad maksed

b) peab sisaldama üksnes muudatusi võrreldes eelmiseks aastaks
esitatud toetuse- ja maksetaotlusega.

1.
Artikli 67 lõikes 2 osutatud toetuskavade ja meetmete
kohased maksed tehakse ajavahemikul 1. detsembrist kuni järg
mise kalendriaasta 30. juunini.

Määruse (EL) nr 1307/2013 V jaotises sätestatud väikepõlluma
jandustootjate kava puhul antakse kõnealune võimalus siiski
kõigile asjaomastele põllumajandustootjatele.

Kõnealusel ajavahemikul tehakse makseid kuni kahes osas.

4.
Liikmesriik võib otsustada, et üks taotlus hõlmab mitut
või kõiki artiklis 67 osutatud toetuskavasid ja meetmeid või
muid toetuskavasid ja meetmeid.

5.
Erandina
nõukogu
määrusest
(EMÜ,
Euratom)
nr 1182/71 (1) kohandatakse käesoleva peatüki kohane toetuse
taotluse esitamise või muudatuste tegemise kuupäeva arvuta
mine, maksetaotlus või tõendavad dokumendid, lepingud või
deklaratsioonid ühtse süsteemi erinõuetega. Komisjonil on
õigus võtta kooskõlas artikliga 115 vastu delegeeritud õigusakte
seoses eeskirjadega, mida kohaldatakse ajavahemike, kuupäevade
ja tähtaegade suhtes, kui taotluste esitamise või muudatuste
tegemise lõppkuupäev on riigipüha, laupäev või pühapäev.

Artikkel 73
Toetusesaajate identifitseerimise süsteem
Ühtne süsteem artikli 67 lõikes 2 osutatud toetuse saajate isiku
andmete registreerimiseks võimaldab kindlaks teha kõik sama
toetusesaaja esitatud toetuse- ja maksetaotlused.
(1) Nõukogu 3. juuni 1971. aasta määrus (EMÜ, Euratom) nr 1182/71,
millega määratakse kindlaks ajavahemike, kuupäevade ja tähtaegade
suhtes kohaldatavad eeskirjad (EÜT L 124, 8.6.1971, lk 1).

Olenemata esimesest ja teisest lõigust võivad liikmesriigid enne
1. detsembrit, kuid mitte enne 16. oktoobrit teha ettemakseid
kuni 50 % ulatuses otsetoetuste puhul ja kuni 75 % maaelu
arengu raames antava toetuse puhul, nagu on osutatud artikli
67 lõikes 2.
Artikli 67 lõikes 2 osutatud maaelu arengu raames antava
toetuse puhul, välja arvatud käesoleva lõike kolmandas lõigus
sätestatud kuni 75 % suurused ettemaksed, kohaldatakse käes
olevat lõiku alates taotlusaastal 2018 esitatud toetuse- või
maksetaotluste suhtes.
2.
Lõikes 1 osutatud makseid ei tehta enne, kui liikmesriigi
poolt artikli 74 kohaselt läbiviidav rahastamiskõlblikkuse tingi
muste täitmise kontroll on lõpule viidud.
Erandina esimesest lõigust võib artikli 67 lõikes 2 osutatud
maaelu arengu alusel antava toetuse puhul teha ettemakseid
pärast artikli 59 lõike 1 kohaste halduskontrollide lõpuleviimist.
3.
Komisjon võtab eriolukorras vastu rakendusaktid, et
lahendada konkreetseid probleeme seoses käesoleva artikli
kohaldamisega tingimusel, et need on vajalikud ja põhjendatud.
Sellised rakendusaktid võivad lõigetest 1 ja 2 kõrvale kalduda,
kuid üksnes sellises ulatuses ja sellise aja jooksul, mis on häda
vajalik.
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kogupindala ei ületa teatavat protsendimäära võrdlusmaa
tükist, automaatselt rahastamiskõlbliku ala osana, ilma
nõudeta neid kõnealusel eesmärgil kaardistada.

Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 116
lõikes 3 osutatud kontrollimenetlusega.

Artikkel 76

Artikkel 77

Delegeeritud volitused

Halduskaristuste kohaldamine

1.
Selleks et tagada käesoleva peatükiga ettenähtud ühtse
süsteemi rakendamine tõhusal, ühtsel ja mittediskrimineerival
viisil, mis kaitseb liidu finantshuve, on komisjonil õigus võtta
kooskõlas artikliga 115 vastu delegeeritud õigusakte, mis käsit
levad järgmist:

1.
Seoses artikli 63 lõikes 2 osutatud halduskaristustega
kohaldatakse käesolevat artiklit artikli 67 lõikes 2 osutatud
toetust käsitlevate eeskirjade kohaldamisest tulenevate rahasta
miskõlblikkuse kriteeriumide, kulukohustuste või muude kohus
tustega seotud mittevastavuse korral.
2.

a) lisaks määruses (EL) nr 1307/2013 ja määruses (EL)
nr 1305/2013 sätestatud mõistetele konkreetsed mõisted, et
tagada ühtse süsteemi ühetaoline rakendamine;

b) seoses artiklitega 67–75, eeskirjad täiendavate meetmete
kohta, mis on vajalikud käesolevas määruses või põllumajan
dusalastes sektoripõhistes õigusaktides sätestatud kontrolli
nõuete täitmise tagamiseks ja mida liikmesriigid peavad
võtma tootjate, teenuste, asutuste, organisatsioonide ja
muude ettevõtjate suhtes, nagu tapamajad või ühendused,
kes osalevad toetuse andmise menetluses, kui käesolevas
määruses ei ole sätestatud asjakohaseid halduskaristusi; kõne
aluste meetmete puhul järgitakse võimaluse korral mutatis
mutandis artikli 77 lõikeid 1–5 karistuste kohta.

2.
Artikliga 72 ettenähtud toetusetaotluste alusel vahendite
nõuetekohase jaotamise tagamiseks rahastamiskõlblikele toetu
sesaajatele ja selleks, et saaks kontrollida, kas toetusesaajad
täidavad sellega seotud kohustusi, on komisjonil õigus võtta
kooskõlas artikliga 115 vastu delegeeritud õigusakte seoses järg
misega:

a) põhijooned, tehnilised eeskirjad, sealhulgas asjakohased võrd
lusmaatükkide ajakohastamise lubatud hälbed, võttes arvesse
maatüki liigendust ja seisukorda, sealhulgas eeskirjad seoses
kõnealuse maatükiga külgnevate maastikuelementidega,
samuti kvaliteedinõuded artiklis 70 sätestatud põldude iden
tifitseerimise süsteemi ning artiklis 73 sätestatud toetusesaa
jate identifitseerimise jaoks;

a) kui mittevastavuse põhjuseks on vääramatu jõud;
b) kui mittevastavuse põhjuseks on artikli 59 lõikes 6 osutatud
ilmselged vead;
c) 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 avas
tada;
d) 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;
e) kui mittevastavus on kergemat laadi, sealhulgas lävendi
vormis, mille määrab kindlaks komisjon lõike 7 punkti b
kohaselt;
f) muudel juhtudel, kui karistuse kohaldamine ei ole asjako
hane, mille määrab kindlaks komisjon lõike 7 punkti b
kohaselt;
3.
Halduskaristusi võib kohaldada toetusesaajate, sealhulgas
nende rühmade või ühenduste suhtes, kelle suhtes on siduvad
lõikes 1 osutatud eeskirjades sätestatud kohustused.
4.

b) artikli 71 kohaste toetusõiguste identifitseerimise ja registree
rimise süsteemi põhijooned, tehnilised eeskirjad ja kvalitee
dinõuded;

c) eeskirjad toetuse arvutamise aluse määratluse kehtestamiseks,
sealhulgas eeskirjad, kuidas tegutseda teatavatel juhtudel, kui
rahastamiskõlblikud alad sisaldavad maastikuelemente või
puid; sellised eeskirjad võimaldavad liikmesriikidel püsirohu
maa-alade puhul käsitada maastikuelemente ja puid, mille

Halduskaristust ei kohaldata:

Halduskaristused võivad esineda järgmistes vormides:

a) seoses toetuse- või maksetaotlustega, mida mittevastavus
mõjutab ja/või seoses eelmiste või järgnevate aastate toetusevõi maksetaotlustega makstava toetusesumma vähendamine;
b) mittevastavusega seotud koguse ja/või aja alusel arvutatud
summa maksmine;
c) asjaomases toetuskavas või toetusmeetmes osalemise õigusest
ilma jätmine.
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5.
Halduskaristused on proportsionaalsed ja astmelised vasta
valt avastatud mittevastavuse tõsidusele, ulatusele, kestusele ja
korduvusele, ning nende puhul peetakse kinni järgmistest piiran
gutest:
a) lõike 4 punktis a osutatud halduskaristuse summa asjaomase
aasta kohta ei ületa 100 % toetuse- või maksetaotluste
summast;
b) lõike 4 punktis b osutatud asjaomase aasta halduskaristuse
summa ei ületa 100 % toetuse- või maksetaotluste summast,
mille suhtes karistust kohaldatakse;

L 347/587

b) üksikasjalikud eeskirjad kergemat laadi mittevastavuse kind
lakstegemiseks; sealhulgas kvantitatiivse lävendi, mida väljen
datakse toetussumma nominaalväärtusena või rahastamiskõl
bliku toetussumma protsendimäärana, mis ei ole väiksem kui
0,5 %, kehtestamiseks.
Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 116
lõikes 3 osutatud kontrollimenetlusega.
Artikkel 78
Rakendamisvolitused
Komisjon võtab vastu rakendusaktid, millega sätestatakse:

c) lõike 4 punktis c osutatud õigusest ilma jätmist saab kohal
dada kõige rohkem kolmel järjestikusel aastal ja seda saab
kohaldada uuesti uue mittevastavuse korral.
6.
Olenemata lõigetest 4 ja 5, kohaldatakse määruse (EL)
nr 1307/2013 III jaotise 3. peatükis osutatud maksega seoses
halduskaristusi nimetatud määruse alusel tehtud või tehtavate
maksete vähendamise vormis.
Käesolevas lõikes osutatud halduskaristused on proportsio
naalsed ning astmelised vastavalt asjaomase mittevastavuse tõsi
dusele, ulatusele, kestusele ja korduvusele.
Selliste asjaomase aasta halduskaristuste summa ei ületa määruse
(EL) nr 1307/2013 III jaotise 3. peatüki kohaldamise esimesel
kahel aastal 0 % (taotlusaastad 2015 ja 2016), kolmandal kohal
damisaastal 20 % (taotlusaasta 2017) ja alates neljandast kohal
damisaastast 25 % (taotlusaasta 2018) määruse (EL)
nr 1307/2013 III jaotise 3. peatükis nimetaud maksesummast,
mida asjaomasel põllumajandustootjal oleks õigus saada, kui ta
täidaks kõnealuseks makseks vajalikud tingimused.
7.
Selleks, et võtta arvesse ühelt poolt kehtestatavate karis
tuste hoiatavat mõju ja teiselt poolt iga artikli 67 lõikes 2
osutatud toetuskava või toetusmeetme eripära, on komisjonil
õigus võtta kooskõlas artikliga 115 vastu delegeeritud õigusakte,
millega tehakse kindlaks:
a) halduskaristused iga lõikes 3 osutatud toetuskava või toetus
meetme ja asjaomase isiku jaoks lõikes 4 esitatud loetelust ja
lõigetes 5 ja 6 sätestatud piirides ning seoses liikmesriikide
kehtestatava konkreetse määraga, sealhulgas mittekvantifit
seeritavatel mittevastavuse juhtudel;
b) lõike 2 punktis f osutatud juhtumid, mil halduskaristusi ei
kohaldata.

a) artikli 69 kohase elektroonilise andmebaasi põhijooned,
tehnilised eeskirjad ja kvaliteedinõuded;
b) eeskirjad artikli 72 kohaste toetuse- ja maksetaotluste kohta
ning toetusõiguste taotluste kohta, sealhulgas taotluste esita
mise lõppkuupäev, nõuded taotlustes märgitavate miinimum
andmete kohta, toetusetaotluste muutmise või tühistamise
sätted, toetusetaotluse esitamise nõudest vabastamine ning
sätted, mis lubavad liikmesriigil kohaldada lihtsustatud
menetlust või parandada ilmselgeid vigu;
c) eeskirjad kontrolli läbiviimise kohta, et kontrollida kohus
tuste täitmist ning toetuse- või maksetaotluses esitatud
teabe õigsust ja täielikkust, sealhulgas eeskirjad kohapealsete
kontrollide lubatavate mõõtmishälvete kohta;
d) tehnilised kirjeldused käesoleva peatüki ühetaoliseks rakenda
miseks;
e) eeskirjad seoses põllumajanduslike majapidamiste üleandmi
sega, millega kaasneb ka sellise kohustuse üleandmine, mis
tuleb veel täita seoses asjaomase toetuse saamise tingimus
tega;
f) artiklis 75 osutatud ettemaksete tegemise eeskirjad.
Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 116
lõikes 3 osutatud kontrollimenetlusega.
III PEATÜKK

Tehingute kontrollimine
Artikkel 79
Reguleerimisala ja mõisted

8.
Komisjon võtab vastu rakendusaktid, millega sätestatakse
käesoleva artikli ühetaoliseks rakendamiseks üksikasjalikud
menetlus- ja tehnilised eeskirjad seoses järgnevaga
a) halduskaristuste kohaldamise ja arvutamise eeskirjad;

1.
Käesolevas peatükis sätestatakse erieeskirjad seoses EAGFi
rahastamissüsteemiga otseselt või kaudselt seotud makseid
sooritavate või saavate üksuste või nende esindajate („ettevõt
jad”) äridokumentide kontrollimisega selleks, et teha kindlaks,
kas EAGFi rahastamissüsteemi kuuluvad tehingud on tehtud
tegelikult ja nõuetekohaselt.
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2.
Käesolevat peatükki ei kohaldata käesoleva jaotise II
peatükis osutatud ühtse süsteemiga hõlmatud meetmete suhtes.
Selleks et reageerida sektoraalsete põllumajandusalaste õigus
aktide muutmisele ja tagada käesolevas peatükis kehtestatud
järelkontrolli süsteemi tõhusus, on komisjonil õigus võtta koos
kõlas artikliga 115 vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtes
tatakse loetelu meetmetest, mille suhtes ei ole nende ülesehituse
ja kontrollinõuete tõttu sobilik kohaldada täiendavat järelkont
rolli äridokumentide kontrollimise teel ning mille suhtes sellist
käesoleva peatüki kohast kontrolli ei kohaldata.

3.

Käesolevas peatükis kasutatakse järgmisi mõisteid:

a) „äridokument” – kõik ettevõtja majandustegevusega seotud
raamatupidamis- ja muud registrid, maksedokumendid,
tõendavad
dokumendid,
raamatupidamisdokumendid,
andmed toodangu ja kvaliteedi kohta, kirjavahetus ning
äriandmestik igas vormis, sealhulgas elektrooniliselt salves
tatud andmed, niivõrd kuivõrd need dokumendid või
andmed on otseselt või kaudselt seotud lõikes 1 osutatud
tehingutega;

b) „kolmas isik” – füüsiline või juriidiline isik, kes on otseselt
või kaudselt seotud EAGFi rahastamissüsteemi raames tehtud
tehingutega.
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b) vajaduse korral varude koguse ja laadi füüsiline kontroll;

c) EAGFi rahastamissüsteemi raames teostatud tehingutele
eelnevate või neist tulenevate finantsvoogude võrdlemine
raamatupidamisdokumentidega ning

d) raamatupidamise või raha liikumist käsitlevate dokumentide
kontrollid, mis näitavad, et dokumendid, mis on makseasu
tuste valduses toetusesaajale makstud toetuse põhjendusena,
on kontrolli ajal täpsed.

2.
Eelkõige siis, kui ettevõtjad peavad liidu või siseriiklike
sätete kohaselt pidama varude kohta eraldi raamatupidamisre
gistrit, kuulub asjakohastel juhtudel kontrollimisse võrdlus
äridokumentidega ja vajaduse korral varu tegeliku suurusega.

3.
Kontrollitavate tehingute valikul võetakse täiel määral
arvesse riskiastet.

Artikkel 82
Juurdepääs äridokumentidele

Artikkel 80
Liikmesriikide tehtav kontroll
1.
Liikmesriigid kontrollivad süstemaatiliselt ettevõtjate ärido
kumente, võttes arvesse kontrollitavate tehingute laadi. Liikmes
riigid tagavad, et kontrollitavate ettevõtjate valik tagaks eeskir
jade eiramise vältimiseks ja avastamiseks võetud meetmete tõhu
suse. Valikut tehes võetakse muu hulgas arvesse ettevõtjate
majanduslikku tähtsust kõnealuses süsteemis ja muid riskitegu
reid.

2.
Vajalikel juhtudel laieneb lõikes 1 sätestatud kontrollimine
ettevõtjatega seotud füüsilistele ja juriidilistele isikutele ning
artiklis 81 sätestatud eesmärkide saavutamisest lähtuvalt ka teis
tele füüsilistele ja juriidilistele isikutele.

3.
Käesoleva peatüki kohane kontroll ei piira artiklite 47 ja
48 kohaselt läbiviidavaid kontrolle.

Artikkel 81

1.
Ettevõtte eest vastutavad isikud või kolmandad isikud
tagavad, et kõik äridokumendid ja lisateave esitatakse kontrolli
mise eest vastutavatele ametnikele või selleks nende poolt voli
tatud isikutele. Elektrooniliselt salvestatud andmed esitatakse
asjakohasel andmekandjal.

2.
Kontrollimise eest vastutavad ametnikud või selleks nende
poolt volitatud isikud võivad nõuda, et neile esitataks välja
võtted või koopiad lõikes 1 osutatud dokumentidest.

3.
Kui käesoleva peatüki kohaselt läbiviidava kontrolli ajal
selgub, et ettevõtja äridokumendid ei ole kontrollimiseks
piisavad, antakse ettevõtjale korraldus koostada selliseid doku
mente edaspidi vastavalt kontrollimise eest vastutava liikmesriigi
nõuetele, ilma et see piiraks muudes asjaomast sektorit käsitle
vates määrustes sätestatud kohustuste täitmist.

Liikmesriigid määravad kindlaks kuupäevad, millest alates tuleb
sellised dokumendid koostada.

Kontrolli eesmärgid
1.
Kontrollitavate põhiandmete õigsust kontrollitakse riskiast
mele vastava arvu ristkontrollidega, mis sisaldavad vajaduse
korral kolmandate isikute äridokumentide kontrolli, mis hõlmab
järgnevat:

a) tarnijate, klientide, veoettevõtjate ning muude kolmandate
isikute äridokumentide võrdlemine;

Kui kõik käesoleva peatüki kohase kontrolli läbiviimiseks vaja
likud äridokumendid või osa neist asuvad samasse kontserni,
ühingusse või ettevõtjate ühendusse kuuluvas ettevõttes, mida
juhitakse kontrollitava ettevõtjaga ühistel alustel, olenemata
sellest, kas kõnealune ettevõtja asub liidu territooriumil või
sellest väljaspool, esitab ettevõtja kõnealused äridokumendid
kontrolli eest vastutavatele ametnikele kontrolli läbiviimise eest
vastutava liikmesriigi määratud ajal ja kohas.
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4.
Liikmesriigid tagavad, et kontrolli eest vastutavatel amet
nikel on õigus äridokumente ära võtta või lasta neid ära võtta.
Kõnealust õigust tuleb kasutada asjakohaseid siseriiklikke sätteid
järgides, ilma et see piiraks dokumentide äravõtmist käsitlevate
kriminaalmenetlusi reguleerivate eeskirjade kohaldamist.

Artikkel 83
Vastastikune abi
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a) kontrollitavate ettevõtjate arvu ja nende jagunemise sektorite
lõikes lähtuvalt asjaomastest summadest;

b) kava koostamisel arvesse võetud kriteeriumid.

3.
Kui komisjon ei ole kaheksa nädala jooksul oma märkusi
edastanud, rakendavad liikmesriigid enda kehtestatud ja komis
jonile edastatud kavasid.

1.
Liikmesriigid abistavad üksteist käesolevas peatükis sätes
tatud kontrollide läbiviimisel järgmistel juhtudel:
4.
Lõiget 3 kohaldatakse mutatis mutandis kavas tehtavate
liikmesriikide muudatuste suhtes.
a) kui ettevõtja või kolmas isik ei asu liikmesriigis, kus kõne
alune makse on tehtud ja/või laekunud või kus kõnealune
makse oleks pidanud tehtama ja/või laekuma;

b) kui ettevõtja või kolmas isik ei asu liikmesriigis, kus asuvad
kontrolliks vajalikud dokumendid ja andmed.

Komisjon võib kooskõlastada ühismeetmed, mis hõlmavad kahe
või enama liikmesriigi vastastikust abi.

2.
Makse sooritamise EAGFi eelarveaastale järgneva esimese
kolme kuu jooksul saadavad liikmesriigid komisjonile selliste
kolmandates riikides asuvate ettevõtjate loetelu, kellega seoses
on kõnealune summa makstud või laekunud või oleks pidanud
makstama või laekuma asjaomases liikmesriigis.

3.
Kui teises liikmesriigis nõutakse lisateavet ettevõtja kont
rollimise osana vastavalt artiklile 80, ja eriti ristkontrollide osana
vastavalt artiklile 81, võib teha konkreetseid kontrollitaotlusi,
milles märgitakse taotluse põhjus. Komisjonile saadetakse selliste
konkreetsete taotluste kohta ülevaade kord kvartalis ühe kuu
jooksul pärast iga kvartali lõppu. Komisjon võib nõuda iga
üksiktaotluse koopiat.

Kontrollitaotlus rahuldatakse hiljemalt kuue kuu jooksul pärast
selle vastuvõtmist; kontrolli tulemustest teatatakse viivitamata
taotluse esitanud liikmesriigile ja komisjonile. Komisjonile teata
mine toimub kord kvartalis ühe kuu jooksul pärast iga kvartali
lõppu.

Artikkel 84
Kavandamine
1.
Liikmesriigid koostavad järgmisel kontrolliperioodil artikli
80 kohaselt läbiviidavate kontrollide kava.

2.
Liikmesriigid saadavad komisjonile enne iga aasta 15.
aprilli lõikes 1 osutatud kava ning täpsustavad:

5.
Komisjon võib mis tahes etapis taotleda, et liikmesriik
hõlmaks kavaga teatavat liiki ettevõtjaid.

6.
Ettevõtjaid, kelle laekumiste või maksete summa oli
väiksem kui 40 000 eurot, kontrollitakse käesoleva peatüki
kohaselt ainult konkreetsete põhjuste korral, millest liikmesriigid
peavad teatama oma lõikes 1 osutatud aastakavas või millest
teatab komisjon kõnealuse kava muutmise taotluses. Majanduse
arengu arvessevõtmiseks on komisjonil õigus võtta kooskõlas
artikliga 115 vastu delegeeritud õigusakte 40 000 euro suuruse
määra muutmise kohta.

Artikkel 85
Eriasutused
1.
Igas liikmesriigis vastutab käesoleva peatüki kohaldamise
järelevalve eest eriasutus. Kõnealused asutused vastutatavad
eelkõige järgneva eest:

a) käesolevas peatükis sätestatud kontrolli läbiviimine kõnealu
sele eriasutusele otseselt alluvate ametnike poolt või

b) muude asutuste ametnike läbiviidava kontrolli koordinee
rimine ja üldine järelevalve.

Liikmesriigid võivad ka sätestada, et käesoleva peatükiga ette
nähtud kontrollid jaotatakse eriasutuste ja muude riiklike
asutuste vahel tingimusel, et eriasutus vastutab kontrolli koor
dineerimise eest.

2.
Käesoleva peatüki kohaldamise eest vastutav(ad) asutus(ed)
peab (peavad) olema organisatoorselt sõltumatu(d) asutustest või
asutuste allüksustest, kes vastutavad maksete tegemise ja kont
rolli läbiviimise eest enne makse sooritamist.

3.
Käesoleva peatüki nõuetekohaseks kohaldamiseks võtab
lõikes 1 osutatud eriasutus kõik vajalikud meetmed ning asja
omane liikmesriik annab talle käesolevas peatükis osutatud üles
annete täitmiseks kõik vajalikud volitused.
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4.
Liikmesriigid võtavad vastu vajalikud meetmed, et karis
tada füüsilisi või juriidilisi isikuid, kes ei täida käesolevast peatü
kist tulenevaid kohustusi.

Artikkel 86
Aruanded
1.
Liikmesriigid saadavad enne kontrolliperioodile järgnevat
1. jaanuari komisjonile üksikasjaliku aruande käesoleva peatüki
kohaldamise kohta.

2.
Liikmesriigid ja komisjon vahetavad korrapäraselt seisu
kohti käesoleva peatüki kohaldamise kohta.
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Artikkel 88
Komisjoni volitused
Komisjon võtab vajaduse korral vastu rakendusaktid, millega
kehtestatakse eeskirjad käesoleva peatüki ühetaoliseks kohalda
miseks, eelkõige seoses järgmisega:
a) artiklis 80 osutatud kontrolli läbiviimine seoses ettevõtjate
valiku, kontrollimäära ja -kalendriga;
b) äridokumentide säilitamine ning säilitatavate dokumentide
või registreeritavate andmete liigid;
c) artikli 83 lõikes 1 osutatud ühismeetmete elluviimine ja
koordineerimine;

Juurdepääs teabele ja komisjoni kontroll

d) üksikasjad ja nõuded, milles käsitletakse käesoleva peatükiga
ettenähtud taotluste sisu, vormi ja esitusviisi, teadete sisu,
vormi ja esitusviisi ning teabe esitamist ja vahetamist;

1.
Asjakohase siseriikliku õiguse kohaselt on komisjoni amet
nikel juurdepääs kõigile käesoleva peatüki alusel korraldatud
kontrolliks ettevalmistatud või sellest tulenevatele dokumenti
dele ja kogutud andmetele, sealhulgas andmetöötlussüsteemides
salvestatud andmetele. Kõnealused andmed esitatakse taotluse
korral asjakohasel andmekandjal.

e) käesoleva määrusega nõutud teabe avaldamise tingimused ja
viisid ning erieeskirjad ja tingimused, mille kohaselt
komisjon kõnealust teavet levitab või teeb selle kättesaa
davaks liikmesriikide pädevatele asutustele;

Artikkel 87

f) artiklis 85 osutatud eriasutuse ülesanded;
2.
Artiklis 80 osutatud kontrolle viivad läbi liikmesriikide
ametnikud. Komisjoni ametnikud võivad kõnealustes kontrol
lides osaleda. Komisjoni ametnikud ei või ise kasutada liikmes
riigi ametnikele antud kontrollimisvolitusi. Komisjoni ametnikel
on siiski juurdepääs samadele ruumidele ja samadele dokumen
tidele kui liikmesriigi ametnikel.

3.
Artikli 83 kohaselt toimuvate kontrollide puhul võivad
taotluse esitanud liikmesriigi ametnikud osaleda taotluse saanud
liikmesriigi nõusolekul taotluse saanud liikmesriigis toimuvas
kontrollis ning neil on juurdepääs samadele ruumidele ja sama
dele dokumentidele kui taotluse saanud liikmesriigi ametnikel.

Taotluse esitanud liikmesriigi ametnikud, kes osalevad taotluse
saanud liikmesriigis toimuvates kontrollides, peavad igal ajal
suutma tõendada, et nad täidavad oma ametiülesandeid. Kont
rolle viivad alati läbi taotluse saanud liikmesriigi ametnikud.

4.
Kui kriminaalmenetlust käsitlevate siseriiklike sätete alusel
peavad teatavaid toiminguid tegema siseriikliku õiguse alusel
selleks spetsiaalselt määratud ametnikud, ei osale komisjoni
ametnikud ega lõikes 3 osutatud liikmesriikide ametnikud kõne
alustes toimingutes, ilma et see piiraks määruste (EL, Euratom)
nr 883/2013 ja (Euratom, EÜ) nr 2185/96 kohaldamist. Igal
juhul ei võta nad osa eelkõige kodude läbiotsimisest ega asja
omase liikmesriigi kriminaalõiguse raames toimuvatest ülekuu
lamistest. Neil on siiski juurdepääs sellisel viisil saadud teabele.

g) artiklis 86 osutatud aruannete sisu.
Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 116
lõikes 3 osutatud kontrollimenetlusega.
IV PEATÜKK

Muud kontrollisätted ja karistused
Artikkel 89
Turukorralduseeskirjadega seotud
karistused

muud kontrollid ja

1.
Liikmesriigid võtavad meetmeid selle tagamiseks, et
määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 119 lõikes 1 osutatud
tooteid, mis ei ole märgistatud kooskõlas kõnealuse määruse
sätetega, ei lasta turule või need kutsutakse turult tagasi.
2.
Ilma et see piiraks komisjoni vastuvõetavaid võimalikke
erisätteid, tuleb määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 189 lõike
1 punktides a ja b nimetatud toodete liitu importimisel kont
rollida, kas kõnealuse artikli lõike 1 tingimused on täidetud.
3.
Liikmesriigid viivad läbi riskianalüüsipõhist kontrolli, et
teha kindlaks, kas määruse (EL) nr 1308/2013 I lisas osutatud
tooted vastavad määruse (EL) nr /2013 II osa II jaotise I peatüki
I jaos sätestatud eeskirjadele, ning kohaldavad vajaduse korral
halduskaristusi.
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4.
Ilma et see piiraks artikli 64 alusel vastu võetud veinisek
torit käsitlevate õigusaktide kohaldamist, kohaldavad liikmes
riigid veinisektorit käsitlevate liidu eeskirjade rikkumise korral
proportsionaalseid, tõhusaid ja hoiatavaid halduskaristusi. Selli
seid karistusi ei kohaldata artikli 64 lõike 2 punktides a–d
nimetatud juhtudel ja kui mittevastavus on kergemat laadi.
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3.
Liidus tagatakse tootespetsifikaatide järgimise iga-aastane
kontrollimine tootmisel ning veini müügiks ettevalmistamise
ajal või järgselt kas lõikes 2 osutatud pädeva asutuse poolt
või ühe või mitme kontrolliorgani poolt määruse (EÜ)
nr 882/2004 artikli 2 teise lõigu punkti 5 tähenduses, kes tegut
sevad toote sertifitseerimisasutusena kooskõlas kõnealuse
määruse artiklis 5 kehtestatud kriteeriumidega.

5.
Liidu vahendite ning liidu veinide identiteedi, päritolu ja
kvaliteedi kaitsmiseks on komisjonil õigus võtta kooskõlas artik
liga 115 vastu delegeeritud õigusakte seoses järgnevaga:

4.

a) isotoopide analüüside andmepanga loomine, mis aitaks liik
mesriikide kogutud proovide põhjal avastada pettust;

a) teatised, mille liikmesriigid peavad esitama komisjonile;

b) eeskirjad kontrolliasutuste ja nende vastastikuse abi kohta;
c) eeskirjad liikmesriikide tulemuste ühiskasutuse kohta.
6.
Komisjon võib võtta vastu rakendusaktid, millega kehtes
tatakse kõik vajalikud meetmed seoses järgnevaga:
a) menetlused, mis on seotud liikmesriikide endi andmepanka
dega ja isotoopide analüüside andmepangaga, mis aitab avas
tada pettust;

Komisjon võtab vastu rakendusaktid seoses järgnevaga:

b) eeskirjad tootespetsifikaatide järgimise kontrollimise eest
vastutava asutuse kohta, sealhulgas juhul, kui geograafiline
piirkond on kolmas riik;

c) liikmesriikide rakendatavad meetmed kaitstud päritolunime
tuste, geograafiliste tähiste ja kaitstud traditsiooniliste nime
tuste ebaseadusliku kasutamise ärahoidmiseks;

d) liikmesriikide läbiviidavad kontrollid, sealhulgas analüüsid.
b) menetlused, mis on seotud kontrolliasutuste- ja organite
vahelise koostöö ja abiga;
c) lõikes 3 osutatud kohustuse suhtes eeskirjad turustusnormide
täitmisega seotud kontrollimise läbiviimiseks, eeskirjad
nõuete järgimise kontrollimise eest vastutavate asutuste
kohta, samuti kontrolli sisu, sageduse ja turustusetapi kohta,
mille suhtes kontrolli kohaldatakse.
Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 116
lõikes 3 osutatud kontrollimenetlusega.
Artikkel 90
Päritolunimetuste ja geograafiliste tähiste ning kaitstud
traditsiooniliste nimetustega seotud kontrollid
1.
Liikmesriigid võtavad vajalikke meetmeid, et lõpetada
määruses (EL) nr 1308/2013 osutatud kaitstud päritolunime
tuste, kaitstud geograafiliste tähiste ja kaitstud traditsiooniliste
nimetuste ebaseaduslik kasutamine.
2.
Liikmesriigid määravad Euroopa Parlamendi ja nõukogu
määruse (EÜ) nr 882/2004 (1) artiklis 4 sätestatud kriteeriumide
kohaselt määruse (EL) nr 1308/2013 2. osa II jaotise I peatüki II
jaos sätestatud kohustuste täitmise kontrollimise eest vastutava
pädeva asutuse ning tagavad, et igal kõnealuseid kohustusi
järgival ettevõtjal on õigus olla kontrollisüsteemiga hõlmatud.
(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ)
nr 882/2004 ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja
toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu
käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks (ELT L 165,
30.4.2004, lk 1).

Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 116
lõikes 3 osutatud kontrollimenetlusega.

VI JAOTIS
NÕUETELE VASTAVUS
I PEATÜKK

Reguleerimisala
Artikkel 91
Üldpõhimõte
1.
Kui artiklis 92 osutatud toetusesaaja ei vasta artiklis 93
sätestatud nõuetele vastavuse eeskirjadele, määratakse talle
halduskaristus.

2.
Lõikes 1 osutatud halduskaristust kohaldatakse üksnes
juhul, kui mittevastavus on asjaomasele toetusesaajale vahetult
omistatava tegevuse või tegevusetuse tagajärg, ning kui täidetud
on üks või mõlemad järgmistest lisatingimustest:

a) mittevastavus on seotud toetusesaaja põllumajandusliku tege
vusega;

b) täitmata jätmine seondub toetusesaaja põllumajandusliku
majapidamise maaga.
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Kõnealust karistust ei kohaldata siiski metsaalade suhtes juhul,
kui asjaomase ala puhul ei ole taotletud toetust vastavalt
määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 21 lõike 1 punktile a ning
artiklitele 30 ja 34.

3.

Käesolevas jaotises kasutatakse järgmisi mõisteid:

a) „põllumajanduslik majapidamine” – kõik artiklis 92 osutatud
toetusesaaja juhitavad sama liikmesriigi territooriumil asuvad
põllumajanduslikud tootmisüksused;

b) „nõue” – iga üksik kohustuslik majandamisnõue teatud
õigusakti raames, mis tuleneb II lisas osutatud liidu õigusest
ja erineb sisuliselt sama õigusakti muudest nõuetest.

Artikkel 92
Asjaomased toetusesaajad
Artiklit 91 kohaldatakse toetusesaajate suhtes, kes saavad otse
toetuseid määruse (EL) nr 1307/2013 kohaselt, makseid
määruse (EL) nr 1308/2013 artiklite 46 ja 47 kohaselt ning
iga-aastaseid toetusi määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 21
lõike 1 punktide a ja b ning artiklite 28–31, 33 ja 34 kohaselt.

Artiklit 91 ei kohaldata siiski toetusesaajate suhtes, kes osalevad
määruse (EL) nr 1307/2013 V jaotises osutatud väikepõlluma
jandustootjate kavas. Kõnealuses artiklis sätestatud karistust ei
kohaldata ka määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 28 lõikes 9
osutatud toetuse suhtes.

Artikkel 93
Nõuetele vastavuse eeskirjad
1.
Nõuetele vastavuse eeskirjad on liidu õiguse
kohustuslikud majandamisnõuded ning riigi tasandil
tavad maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis
standardid, mis on loetletud II lisas ning seonduvad
valdkondadega:

kohased
kehtesta
hoidmise
järgmiste
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3.
Lisaks sisaldavad nõuetele vastavuse eeskirjad 2015. ja
2016. aasta puhul ka püsikarjamaa säilitamist. Liikmesriigid,
kes olid liidu liikmed 1. jaanuaril 2004, tagavad, et maa, mis
oli 2003. aasta pindalatoetuste taotluste esitamiseks ettenähtud
kuupäeval püsikarjamaa, säilitatakse püsikarjamaana kindlaks
määratud ulatuses. Liikmesriigid, kes said 2004. aastal liidu liik
meteks, tagavad, et maa, mis oli 1. mail 2004 püsikarjamaa, ka
säilitatakse püsikarjamaana kindlaksmääratud piirides. Bulgaaria
ja Rumeenia tagavad, et maa, mis oli 1. jaanuaril 2007 püsikar
jamaa, säilitatakse püsikarjamaana kindlaksmääratud piirides.
Horvaatia tagab, et maa, mis oli 1. juulil 2013 püsikarjamaa,
säilitatakse püsikarjamaana kindlaksmääratud piirides.

Esimest lõiku ei kohaldata metsastamiseks ettenähtud püsikar
jamaa all olevate maade suhtes, tingimusel et selline metsasta
mine vastab keskkonnakaitsenõuetele, kui välja arvata jõulu
puuistandused ja lühikese raieringiga kiirekasvulised puuliigid.

4.
Lõike 3 arvessevõtmiseks on komisjonil õigus võtta koos
kõlas artikliga 115vastu delegeeritud õigusakte, mis käsitlevad
püsikarjamaa säilitamise eeskirju, eelkõige selle tagamiseks, et
põllumajandustootjate tasandil võetakse meetmeid püsikarjamaa
säilitamiseks, sealhulgas järgitavaid individuaalkohustusi, näiteks
kohustust muuta alad püsikarjamaaks, kui tehakse kindlaks, et
püsikarjamaa all oleva maa suhtarv väheneb.

Selle tagamiseks, et ühelt poolt liikmesriigid ja teised poolt
üksikud põllumajandustootjad kohaldaksid nõuetekohaselt oma
püsikarjamaa säilitamisega seotud kohustusi, on komisjonil
õigus võtta kooskõlas artikliga 115 vastu delegeeritud õigusakte,
et kehtestada tingimused ja meetodid säilitatava püsikarjamaa ja
põllumajandusmaa suhtarvu kindlaksmääramiseks.

5.
Lõigete 3 ja 4 kohaldamisel käsitatakse mõistet „püsikar
jamaa” määruse (EÜ) nr 1120/2009 (selle algversioonis) artikli 2
lõike 1 punktis c toodud määratluses.

Artikkel 94
Liikmesriikide kohustused seoses maa hea põllumajandusja keskkonnaseisundiga

a) keskkond, kliimamuutused, maa hea põllumajandusseisund;

b) rahva-, looma- ja taimetervis;

c) loomade heaolu.

2.
II lisas osutatud kohustuslike majandamisnõuetega seon
duvaid õigusakte kohaldatakse nende kehtivas versioonis ning
direktiivide puhul liikmesriikide poolt rakendatutena.

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 hoid
mise miinimumstandardid II lisa alusel, võttes arvesse asja
omaste alade eriomadusi, sh mulla- ja ilmastikutingimusi,
olemasolevat põllumajandustootmist, maakasutust, külvikorda,
põllumajandustavasid ja põllumajandusstruktuure.

Liikmesriigid ei või määratleda miinimumnõudeid, mis ei sisaldu
II lisas.
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Artikkel 95
Toetusesaajatele esitatav teave
Liikmesriigid edastavad, vajaduse korral elektrooniliste vahendite
kaudu, asjaomastele toetusesaajatele põllumajandusettevõtte
tasandil kohaldatavate nõuete ja standardite loetelu ning selle
kohase selge ja täpse teabe.

II PEATÜKK

Nõuetele vastavusega seotud kontrollisüsteem ja halduskaris
tused

L 347/593

Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 116
lõikes 3 osutatud kontrollimenetlusega.

Artikkel 97
Halduskaristuse kohaldamine
1.
Artiklis 91 sätestatud halduskaristust kohaldatakse, kui
nõuetele vastavuse eeskirju ei ole mis tahes ajal teatava kalend
riaasta („asjaomane kalendriaasta”) kestel järgitud ja asjaomane
mittevastavus on vahetult omistatav asjaomasel kalendriaastal
toetuse- või maksetaotluse esitanud toetusesaajale.

Artikkel 96
Nõuetele vastavuse kontrollid
1.
Liikmesriigid kasutavad vajaduse korral V jaotise II peatü
kis, eelkõige artikli 68 lõike 1 puntides a, b, d, e ja f sätestatud
ühtset süsteemi.

Liikmesriigid võivad kasutada olemasolevaid haldus- ja kontrolli
süsteeme, et tagada nõuetele vastavuse eeskirjade täitmine.

Kõnealused süsteemid ning eelkõige nõukogu direktiivi
2008/71/EÜ (1) ning määruste (EÜ) nr 1760/2000 ja (EÜ)
nr 21/2004 kohaselt loodud loomade identifitseerimise ja regist
reerimise süsteem peavad olema kooskõlas käesoleva määruse V
jaotise II peatükis osutatud ühtse süsteemiga.

2.
Nõuetest, standarditest, õigusaktidest või nõuetele vasta
vuse valdkondadest olenevalt võivad liikmesriigid otsustada
teha halduskontrolli, eelkõige kontrolli, mis on juba ette nähtud
asjaomase nõude, standardi, õigusakti või nõuetele vastavuse
valdkonna puhul kohaldatavate kontrollisüsteemidega.

3.
Liikmesriigid viivad läbi kohapealseid kontrolle, et teha
kindlaks, kas toetusesaaja täidab käesolevas jaotises sätestatud
kohustusi.

4.
Komisjon võtab vastu rakendusaktid, millega kehtestatakse
eeskirjad kontrollide läbiviimise kohta käesolevas jaotises
osutatud kohustuste täitmise kontrollimiseks, samuti eeskirjad,
millega lubatakse riskianalüüsi puhul arvesse võtta järgmisi tegu
reid:

a) põllumajandustootjate osalemine käesoleva määruse III
jaotises sätestatud põllumajandusettevõtete nõustamise
süsteemis;

Esimest lõiku kohaldatakse mutatis mutandis toetusesaajate
suhtes, kelle puhul tuvastatakse nõuetele vastavuse eeskirjade
täitmata jätmine mis tahes ajal kolme aasta jooksul alates selle
aasta 1. jaanuarist, mis järgneb kalendriaastale, mil tehti esimene
makse ümberkorraldamise ja muutmise toetusprogrammide
alusel või mis tahes ajal ühe aasta jooksul alates selle aasta 1.
jaanuarist, mis järgneb kalendriaastale, mil tehti makse määruses
(EL) nr 1308/2013osutatud toorelt koristamise toetusprogram
mide alusel („asjaomased aastad”).

2.
Juhtudel kui asjaomasel kalendriaastal või asjaomastel
aastatel on maa üle antud, kohaldatakse lõiget 1 ka juhul, kui
kõnealune mittevastavus on sellise tegevuse või tegevusetuse
tagajärg, mis on vahetult omistatav isikule, kellele põllumajan
dusmaa üle anti või kes selle üle andis. Erandina esimesest
lausest, kui isik, kellele tegevus või tegevusetus on vahetult
omistatav, on asjaomasel kalendriaastal või asjaomastel aastatel
esitanud toetuse- või maksetaotluse, kohaldatakse halduskaris
tust artiklis 92 osutatud ning kõnealusele isikule tehtud või
tehtavate maksete kogusummade alusel.

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

3.
Olenemata lõikest 1 ning võttes arvesse artikli 1 01 koha
selt vastu võetavaid eeskirju, võivad liikmesriigid otsustada mitte
kohaldada halduskaristust toetusesaaja ja kalendriaasta kohta,
kui karistuse summa on kuni 100 eurot.

Kui liikmesriik otsustab kasutada esimeses lõigus sätestatud
võimalust, võtab pädev asutus järgneval aastal toetusesaajate
valimi puhul vajalikud meetmed, et kontrollida, kas toetusesaaja
on asjaomase mittevastavuse kõrvaldanud. Toetusesaajat teavita
takse avastatud mittevastavusest ja parandusmeetmete võtmise
kohustusest.

b) põllumajandustootjate osalemine sertifitseerimissüsteemis,
kui see hõlmab asjaomaseid nõudeid ja standardeid.
(1) Nõukogu 15. juuli 2008. aasta direktiiv 2008/71/EÜ sigade identi
fitseerimise ja registreerimise kohta (ELT L 213, 8.8.2008, lk 31).

4.
Halduskaristuse kohaldamine ei mõjuta selliste maksete
seaduslikkust ja korrektsust, mille suhtes seda kohaldatakse.
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Artikkel 98
Halduskaristuse kohaldamine Bulgaarias, Horvaatias ja
Rumeenias
Bulgaaria ja Rumeenia puhul kohaldatakse artiklis 91 osutatud
halduskaristusi hiljemalt 1. jaanuarist 2016 seoses II lisas
osutatud kohustuslike majandamisnõuetega loomade heaolu
valdkonnas.
Horvaatia puhul kohaldatakse artiklis 91 osutatud karistusi
seoses II lisas osutatud kohustuslike majandamisnõuetega (statu
tory management requirements – SMR) vastavalt järgmisele ajaka
vale:
a) alates 1. jaanuarist 2014 SMR 1–3 ja SMR 6–8 puhul;
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3.
Tahtliku mittevastavuse 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.
4.
Mingil juhul ei ole vähendamiste või väljaarvamiste kogu
summa ühel kalendriaastal suurem kui lõike 1 esimeses lõigus
osutatud kogusumma.
Artikkel 100
Nõuetele vastavuse kohaldamisest tulenevad summad
Liikmesriigid võivad endale jätta 25 % artiklis 99 osutatud
vähendamiste ja väljaarvamiste kohaldamisest tulenevatest
summadest.
Artikkel 101

b) alates 1. jaanuarist 2016 SMR 4, 5, 9 ja 10 puhul;

Komisjoni volitused seoses halduskaristuste kohaldamise ja
arvutamisega

c) alates 1. jaanuarist 2018 SMR 11–13 puhul.

1.
Selleks et vahendite nõuetekohane jaotamine oleks rahas
tamiskõlblikele toetusesaajatele tagatud ning et nõuetele
vastavus oleks tagatud tõhusal, ühtsel ja mittediskrimineerival
viisil, on komisjonil õigus võtta kooskõlas artikliga 115 vastu
delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse:

Artikkel 99
Halduskaristuse arvutamine
1.
Artiklis 91 sätestatud halduskaristust kohaldatakse, vähen
dades artiklis 92 loetletud ning asjaomasele toetusesaajale seoses
toetusetaotlusega, mis ta on esitanud või esitab täitmata jätmise
tuvastamise kalendriaasta jooksul tehtud või tehtavate maksete
kogusummat või jättes ta sellest ilma.
Vastavate vähendamiste ja väljaarvamiste arvutamiseks võetakse
arvesse tuvastatud mittevastavuse tõsidust, ulatust, püsivust ja
korduvust ning lõigetes 2, 3 ja 4 sätestatud kriteeriume.
2.
Hooletusest tingitud täitmata jätmise korral ei ole vähen
damine suurem kui 5 % ja korduvuse korral ei ole vähendamine
suurem kui 15 %.
Liikmesriigid võivad kehtestada varajase hoiatamise süsteemi,
mida kohaldatakse selliste mittevastavuste puhul, mille kerge
mate tagajärgede, ulatuse ja kestuse tõttu ei järgne nõuetekoha
selt põhjendatud juhtudel toetuse vähendamist või sellest ilma
jätmist. Kui liikmesriik otsustab seda võimalust kasutada, saadab
pädev asutus varajase hoiatuse toetusesaajale, teavitades teda
avastatud täitmata jätmisest ja parandusmeetmete võtmise
kohustusest. Kui sellele järgneva kontrolli käigus tehakse kind
laks, et mittevastavust ei ole kõrvaldatud, kohaldatakse esimese
lõigu kohast vähendamist tagasiulatuvalt.

a) ühtlustatud alus artiklis 99 osutatud nõuetele vastavusest
tulenevate halduskaristuste arvutamiseks, võttes arvesse
finantsdistsipliinist tulenevaid vähendamisi;
b) tingimused, mis käsitlevad nõuetele vastavusest tulenevate
halduskaristuste kohaldamist ja arvutamist, sealhulgas mitte
vastavuse korral, mis on vahetult omistatav asjaomasele
toetusesaajale.
2.
Komisjon võtab vastu rakendusaktid, millega kehtestatakse
üksikasjalikud menetlus- ja tehnilised eeskirjad artiklites 97–99
osutatud halduskaristuste arvutamiseks ja kohaldamiseks, seal
hulgas isikute rühmadest koosnevate toetusesaajate suhtes
määruse (EL) nr 1305/2013 artiklite 28 ja 29 kohaselt.
Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 116
lõikes 3 osutatud kontrollimenetlusega.
VII JAOTIS
ÜHISSÄTTED
I PEATÜKK

Teavitamine
Artikkel 102

Mittevastavuste puhul, mis kujutavad otsest ohtu rahva- või
loomatervisele, kohaldatakse siiski alati toetuse vähendamist
või sellest ilmajätmist.
Liikmesriigid võivad anda eelisjuurdepääsu põllumajandusettevõ
tete nõustamise süsteemile nendele toetusesaajatele, kes on
saanud varajase hoiatuse esmakordselt.

Teabevahetus
1.
Lisaks sektoripõhiste määrustega sätestatule edastavad liik
mesriigid komisjonile järgmise teabe ning järgmised deklarat
sioonid ja dokumendid:
a) akrediteeritud makseasutuste ja akrediteeritud koordinee
rivate asutuste puhul:
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i) nende akrediteerimisdokument;
ii) nende ülesanded (akrediteeritud makseasutus või akredi
teeritud koordineeriv asutus);
iii) vajaduse korral nende akrediteerimise kehtetuks tunnista
mine.

L 347/595

2.
Ilma et see piiraks kohtumenetlusi käsitlevate siseriiklike
sätete kohaldamist, kehtib V jaotise III peatükis sätestatud kont
rollimise käigus kogutud teabe suhtes ametisaladuse kaitse põhi
mõte. Kõnealust teavet tohib edastada ainult isikutele, kes tule
nevalt oma kohustustest liikmesriikides või liidu institutsioo
nides peavad kõnealuste kohustuse täitmiseks olema sellest tead
likud.
Artikkel 104

b) sertifitseerimisasutuste puhul:

Komisjoni volitused
Komisjon võib võtta vastu rakendusaktid, millega kehtestatakse
eeskirjad järgmise suhtes:

i) nende nimi;
ii) nende aadressid;
c) fondide rahastatud tegevustega seotud meetmete puhul:

a) komisjonile edastatavate või talle kättesaadavaks tehtavate
järgmiste dokumentide vorm, sisu, perioodilisus, tähtajad ja
tingimused:

i) akrediteeritud makseasutuse või koordineeriva asutuse
allkirjastatud kuludeklaratsioonid, mis kehtivad ka makse
taotlustena ja millele on lisatud nõutud teave;

i) kuludeklaratsioonid ja -prognoosid, samuti nende ajako
hastatud versioonid, kaasa arvatud sihtotstarbelised
tulud;

ii) EAGFi puhul nende finantsvajaduste prognoosid ja
EAFRD puhul aasta jooksul esitatavate kuluprognooside
ajakohastatud versioonid ja järgneva eelarveaasta kulu
prognoosid;

ii) vahendite haldaja kinnitus ja makseasutuste raamatupi
damise aastaaruanded, samuti kõigi läbiviidud auditite ja
kontrollide kättesaadavad tulemused;

iii) vahendite haldaja kinnitus ja akrediteeritud makseasu
tuste raamatupidamise aastaaruanded;
iv) iga-aastane kokkuvõtte kõigi selliste auditite ja kontrol
lide kättesaadavatest tulemustest, mis on läbi viidud
vastavalt kavale ning sektoripõhistes eeskirjades sätes
tatud üksikasjalikele sätetele.
Akrediteeritud makseasutuste EAFRD kuludega seotud raamatu
pidamise aastaaruanded esitatakse iga programmi tasandil.
2.
Liikmesriigid teavitavad komisjoni üksikasjalikult meetme
test, mis on võetud artiklis 94 osutatud hea põllumajandus- ja
keskkonnaseisundi rakendamiseks ning III jaotises osutatud
põllumajandusettevõtete nõustamise süsteemi üksikasjadest.
3.
Liikmesriigid teavitavad komisjoni korrapäraselt V jaotise
II peatükis osutatud ühtse süsteemi kohaldamisest. Komisjon
korraldab liikmesriikidega selleteemalisi seisukohtade vahetusi.
Artikkel 103
Konfidentsiaalsus

iii) raamatupidamisaruannete sertifitseerimisaruanded;
iv) akrediteeritud makseasutuste, koordineerivate asutuste ja
sertifitseerimisasutuste nimed ja identifitseerimisandmed;
v) fondide rahastatavate kulude arvessevõtmise ja maksmise
kord;
vi) liikmesriikide poolt maaelu arengu tegevuse ja program
mide raames läbi viidud finantskohandusi käsitlevad
teated ning liikmesriikide kokkuvõtvad aruanded eeskir
jade eiramise tagajärjel algatatud tagasinõudemenetluste
seisust;
vii) artikli 58 kohaldamisel võetud meetmeid käsitlev teave;
b) teabe ja dokumentide komisjoni ja liikmesriikide vahel vahe
tamise kord, samuti infosüsteemide rakendamine, sealhulgas
kõnealuste süsteemidega töödeldavate andmete liik, vorm ja
sisu ning nende säilitamise eeskirjad;

1.
Liikmesriigid ja komisjon võtavad kõik vajalikud meetmed,
et tagada käesoleva määruse kohaselt rakendatavate kontrolli
meetmete ning raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heaks
kiitmise raames edastatud või saadud teabe konfidentsiaalsus.

c) liikmesriikide poolt komisjonile esitatav teave ja statistika
ning esitatavad dokumendid ja aruanded, samuti teavitamise
tähtajad ja meetodid.

Kõnealuse teabe suhtes kohaldatakse määruse (Euratom, EÜ)
nr 2185/96 artiklis 8 sätestatud eeskirju.

Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 116
lõikes 3 osutatud kontrollimenetlusega.
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II PEATÜKK

Euro kasutamine
Artikkel 105
Üldpõhimõtted
1.
Summad, mis on esitatud komisjoni otsustes maaelu
arengu programmide vastu võtmise kohta, komisjoni kuluko
hustuste ja maksete summad ning tõendatud või kinnitatud
kulude summad ning liikmesriikide kuludeklaratsioonide
summad väljendatakse ja makstakse eurodes.

2.
Põllumajandusalastes sektoripõhistes õigusaktides kehtes
tatud hinnad ja summad väljendatakse eurodes.

Euro kasutusele võtnud liikmesriikides tasutakse või nõutakse
need sisse eurodes ning liikmesriikides, mis ei ole eurot kasu
tusel võetud, omavääringus.
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5.
Lõikes 2 osutatud rakendusjuhu täpsustamiseks või
kehtestamiseks turukorraldusest või kõnealusest summast tule
nevatel põhjustel on komisjonil õigus võtta kooskõlas artikliga
115 vastu delegeeritud õigusakte seoses eeskirjadega, milles
käsitletakse kõnealuseid rakendusjuhte ja kasutatavat vahetus
kurssi. Konkreetse rakendusjuhu määramisel võetakse arvesse
järgmisi kriteeriume:
a) vahetuskursi kohanduste tegelik kohaldatavus niipea kui
võimalik;
b) turukorralduse alusel sooritatud analoogsete toimingute
rakendusjuhtude sarnasus;
c) turukorraldusega seotud erinevate hindade ja summade
rakendusjuhtude ühtsus;
d) sobivate vahetuskursside kohaldamise kontrolli otstarbekus ja
tõhusus.

Artikkel 106
Vahetuskurss ja rakendusjuht
1.
Artikli 105 lõikes 2 osutatud hinnad ja summad konver
teeritakse liikmesriikides, mis ei ole eurot kasutusele võetud,
omavääringusse vahetuskursi abil.

2.

Vahetuskursi rakendusjuhuks on:

a) kaubavahetuses kolmandate riikidega sissenõutavate või tasu
tavate summade puhul impordi või ekspordiga seotud tolli
formaalsuste täitmine;

b) kõigil muudel juhtudel asjaolu, millega saavutatakse tehingu
majanduslik eesmärk.

3.
Kui määrusega (EL) nr 1307/2013 ettenähtud otsetoetus
makstakse toetusesaajale muus vääringus kui euro, konvertee
rivad liikmesriigid eurodes väljendatud toetusesumma omavää
ringusse, võttes aluseks kõige uuema vahetuskursi, mille
Euroopa Keskpank on avaldanud enne selle aasta 1. oktoobrit,
mille jaoks toetust antakse.

Erandina esimesest lõigust võivad liikmesriigid nõuetekohaselt
põhjendatud juhtudel otsustada konverteerimise teostada
Euroopa Keskpanga kehtestatud keskmise vahetuskursi alusel
ühe kuu jooksul enne selle aasta 1. oktoobrit, mille jaoks toetust
antakse. Selle võimaluse valinud liikmesriigid kehtestavad ja
avaldavad kõnealuse keskmise vahetuskursi enne kõnealuse
aasta 1. detsembrit.

4.
Mis puutub EAGFi, siis kuludeklaratsioone koostades
kohaldavad liikmesriigid, mis ei ole eurot kasutusele võtnud,
sama vahetuskurssi, mida nad kasutasid toetusesaajatele maksete
tegemiseks või tulu saamiseks, järgides käesoleva peatüki sätteid.

6.
Selleks et ära hoida seda, et liikmesriigid, kes ei ole eurot
kasutusele võtnud, kohaldavad eri vahetuskursse ühelt poolt
saadud tulu ja toetusesaajatele makstud toetuse kirjendamisel
muus vääringus kui euros ning teiselt poolt makseasutuse
poolt kuludeklaratsioonide koostamisel, on komisjonil õigus
võtta kooskõlas artikliga 115 vastu delegeeritud õigusaktid,
millega kehtestatakse eeskirjad vahetuskursi kohta, mida kohal
datakse makseasutuse raamatupidamises kuludeklaratsioonide
koostamisel ja riikliku ladustamise toimingute registreerimisel.
Artikkel 107
Kaitsemeetmed ja erandid
1.
Komisjon võib võtta vastu rakendusaktid, et tagada liidu
õiguse kohaldamist, kui omavääringuga seotud erandlikud
rahandustavad võivad seda ohustada. Kõnealused rakendusaktid
võivad kehtivatest eeskirjadest kõrvale kalduda üksnes ajavahe
mikuks, mis on rangelt vajalik.
Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 116
lõikes 3 osutatud kontrollimenetlusega.
Euroopa Parlamenti, nõukogu ja liikmesriike teavitatakse viivita
mata esimeses lõigus osutatud meetmetest.
2.
Kui omavääringuga seotud erandlikud rahandustavad
võivad ohustada liidu õiguse kohaldamist, on komisjonil õigus
võtta kooskõlas artikliga 115 vastu delegeeritud õigusakte, mis
kalduvad käesolevast jaost kõrvale eelkõige järgmistel juhtudel:
a) kui riik kasutab ebaharilikke valuutavahetusvõtteid, näiteks
erinevaid vahetuskursse, või rakendab vahetuslepinguid;
b) kui mõne riigi omavääring ei ole ametlikul valuutabörsil
noteeritud või kui sellise omavääringu muutused võiksid
põhjustada kaubandusmoonutusi.
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Artikkel 108
Euro kasutamine euroalaväliste liikmesriikide poolt
1.
Kui liikmesriik, kes ei ole eurot kasutusele võtnud,
otsustab tasuda põllumajandusalastest sektoripõhistest õigusakti
dest tulenevaid kulusid eurodes, mitte omavääringus, võtab
kõnealune liikmesriik meetmeid selle tagamiseks, et euro kasu
tamine ei tooks kaasa süstemaatilisi eeliseid võrreldes omavää
ringu kasutamisega.
2.
Liikmesriik teatab komisjonile kavandatud meetmetest
enne nende jõustumist. Kõnealused meetmed ei või jõustuda
enne, kui komisjon on teatanud oma nõusolekust.
III PEATÜKK

Aruanne ja hindamine
Artikkel 109
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b) loodusvarade säästev majandamine ja kliimameetmed – kesk
endutakse kasvuhoonegaaside heitkogustele, elurikkusele,
mullale ja veele;

c) tasakaalustatud territoriaalne areng – keskendutakse maaelu
arengule, majanduskasvule ja vaesusele maapiirkondades.

Komisjon võtab vastu rakendusaktid, millega kehtestatakse
esimeses lõigus osutatud eesmärkidega seotud näitajad. Nime
tatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 116 lõikes
3 osutatud kontrollimenetlusega.

Nimetatud näitajad on seotud poliitika struktuuri ja eesmärki
dega ning võimaldavad hinnata poliitika edusamme, tulemuslik
kust ja tõhusust võrreldes seatud eesmärkidega.

Iga-aastane finantsaruanne
Igale eelarveaastale järgneva aasta septembri lõpuks koostab
komisjon finantsaruande fondide juhtimise kohta möödunud
eelarveaasta jooksul ning esitab selle Euroopa Parlamendile ja
nõukogule.
Artikkel 110
ÜPP seire ja hindamine
1.
ÜPP tulemuslikkuse mõõtmiseks kehtestatakse ühine seireja hindamisraamistik, mis eelkõige seondub järgmisega:
a) määruses (EL) nr 1307/2013 sätestatud otsetoetused;
b) määruses (EL) nr 1308/2013 sätestatud turukorraldusmeet
med;
c) määruses (EL) nr 1305/2013 sätestatud maaelu arengu
meetmed ja
d) käesoleva määruse sätted.
Komisjon teostab kõnealuste poliitikameetmete üle seiret liik
mesriikide aruandluse põhjal kooskõlas esimeses lõigus osutatud
määrustes sätestatud eeskirjadega. Komisjon kehtestab
mitmeaastase hindamiskava, mis hõlmab konkreetsete vahendite
perioodilist hindamist, mida korraldab komisjon.
Tulemuslikkuse tõhusa mõõtmise tagamiseks on komisjonil
õigus võtta kooskõlas artikliga 115 vastu delegeeritud õigusakte
kõnealuse raamistiku sisu ja ülesehituse kohta.
2.
Lõikes 1 osutatud ÜPP meetmete tulemuslikkust hinna
takse seoses järgmiste eesmärkidega:
a) elujõuline toidutööstus – keskendutakse põllumajandusest
saadavatele sissetulekutele, põllumajanduse tootlikkusele ja
hindade stabiilsusele;

3.
Seire- ja hindamisraamistik kajastab ÜPP struktuuri järg
miselt:

a) määruses (EL) nr 1307/2013 sätestatud otsetoetuste,
määruses (EL) nr 1308/2013 sätestatud turukorraldusmeet
mete ja käesoleva määruse sätetega seoses teostab komisjon
nimetatud vahendite seiret liikmesriikide aruandluse põhjal
kooskõlas nimetatud määrustes sätestatud eeskirjadega.
Komisjon kehtestab mitmeaastase hindamiskava, mis hõlmab
komisjoni vastutusel tehtavat konkreetsete vahendite perioo
dilist hindamist. Hindamised viiakse läbi õigeaegselt ja neid
teevad sõltumatud hindajad;

b) maaelu arengu poliitika sekkumise mõju seiret ja hindamist
tehakse vastavalt määruse (EL) nr 1305/2013 artiklitele
67–79.

Komisjon tagab, et kõigi lõikes 1 osutatud ÜPP vahendite
koondmõju mõõdetakse ja hinnatakse lähtuvalt lõikes 2
osutatud ühistest eesmärkidest. ÜPP ühiste eesmärkide saavuta
mise tulemuslikkust mõõdetakse ja hinnatakse ühiste mõjunäi
tajate alusel ning erieesmärkide saavutamise tulemuslikkust tule
musnäitajate alusel. Komisjon koostab ÜPP hindamisel, seal
hulgas maaelu arengu programmide hindamisel ning samuti
muudest asjakohastest andmeallikatest saadud tõendite põhjal
aruanded kõigi ÜPP vahendite koondtulemuslikkuse mõõtmise
ja hindamise kohta.

4.
Liikmesriigid esitavad komisjonile kogu teabe, mis on
vajalik asjaomaste meetmete seireks ja hindamiseks. Selline
teave põhineb nii palju kui võimalik usaldusväärsetel andmeal
likatel, nagu põllumajandusliku raamatupidamise andmevõrk
(Farm Accountancy Data Network) ja Eurostat.

Komisjon võtab arvesse andmevajadust ja sünergiat võimalike
andmeallikate vahel, eelkõige nende kasutust vajaduse korral
statistilistel eesmärkidel.
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Võttes arvesse vajadust vältida põhjendamatut halduskoormust,
võtab komisjon vastu rakendusaktid, millega kehtestatakse
eeskirjad liikmesriikide esitatava teabe, samuti andmevajaduse
ja võimalike andmeallikate vahelise sünergia kohta. Nimetatud
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 116 lõikes 3
osutatud kontrollimenetlusega.
5.
Komisjon esitab 31. detsembriks 2018 Euroopa Parlamen
dile ja nõukogule esialgse aruande käesoleva artikli kohaldamise
kohta, sealhulgas ÜPP tulemuslikkuse esimeste tulemuste kohta.
Teine aruanne, mis sisaldab hinnangut ÜPP tulemuslikkuse
kohta, esitatakse hiljemalt 31. detsembriks 2021.

IV PEATÜKK

Läbipaistvus
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vastavad avaldatavad summad avaliku sektori rahastamise kogu
summale, mis hõlmab nii liidu kui ka riiklikku osalust.
Artikkel 112
Lävend
Liikmesriigid ei avalda käesoleva määruse artikli 111 lõike 1
esimese lõigu punktis a sätestatud toetusesaaja nime järgmistel
juhtudel:
a) kui liikmesriigid kehtestavad määruse (EL) nr 1307/2013 V
jaotises sätestatud väikepõllumajandustootjate kava, mille
kohaselt toetusesaaja poolt ühe aasta jooksul saadud toetus
summa on võrdne liikmesriigi poolt vastavalt kõnealuse
määruse artikli 63 lõike 1 teises lõigus või artikli 63 lõike
2 teises lõigus osutatud summaga või on sellest väiksem;

Artikkel 111
Toetusesaajate nimede avaldamine
1.
Liikmesriigid tagavad fondidest toetuse saajate andmete
iga-aastase tagantjärele avaldamise. Avaldatakse järgmine teave:
a) ilma et see piiraks käesoleva määruse artikli 112 esimest
lõiget, toetusesaaja nimi:
i) ees- ja perekonnanimi, kui toetusesaajad on füüsilised
isikud;
ii) täielik ametlik registreeritud nimi, kui toetusesaaja on
juriidiline isik, kellel on asjaomase liikmesriigi õigusaktide
kohaselt iseseisev õigusvõime;
iii) täielik ametlik registreeritud või muul viisil ametlikult
tunnustatud nimi, kui toetusesaaja on iseseisva õigusvõi
meta ühendus;
b) omavalitsusüksus, kus toetusesaaja elab või on registreeritud,
ning võimaluse korral sihtnumber või selle osa, et omavalit
susüksust kindlaks teha;
c) iga fondidest rahastatud meetme puhul vastav toetussumma,
mille toetusesaaja on saanud asjaomasel eelarveaastal;
d) mõlemast fondist rahastatud meetme liik ja kirjeldus ning
fond, millest punktis c osutatud toetus saadi.
Esimeses lõigus osutatud teave avaldatakse igas liikmesriigis ühel
veebisaidil. Kõnealune teave on avalikkusele kättesaadav kaks
aastat alates selle esialgsest avaldamisest.
2.
Seoses toetustega, mis vastavad EAFRDst rahastatud meet
metele, nagu on osutatud lõike 1 esimese lõigu punktis c,

b) kui liikmesriigid ei kehtesta määruse (EL) nr 1307/2013 V
jaotises sätestatud väikepõllumajandustootjate kava, mille
puhul toetusesaaja poolt ühe aasta jooksul saadud toetus
summa on 1 250 eurot või sellest väiksem.
Kui kohaldub esimese lõigu punkt a, avaldab komisjon artikli
114 alusel vastu võetud eeskirjade kohaselt toetussummad, mille
liikmesriik on kehtestanud vastavalt määruse (EL) nr 1307/2013
artiklile 63 ja millest ta on komisjoni nimetatud määruse koha
selt teavitanud.
Käesoleva artikli esimese lõigu kohaldamisel avaldavad liikmes
riigid artikli 111 lõike 1 esimese lõigu punktides b, c ja d
osutatud teabe ning toetusesaaja on kindlaks tehtav koodi järgi.
Liikmesriigi otsustavad kõnealuse koodi vormi üle.
Artikkel 113
Teave toetusesaajate kohta
Liikmesriigid teavitavad toetusesaajaid sellest, et nende andmed
avaldatakse artikli 111 kohaselt ning et liidu finantshuvide taga
mise eesmärgil võivad liidu ja liikmesriikide auditeerimis- ja
uurimisorganid nende isikuandmeid töödelda.
Direktiivi 95/46/EÜ nõuete kohaselt teavitavad liikmesriigid
toetusesaajaid seoses isikuandmetega andmekaitse eeskirjade
kohastest õigustest ning kõnealuste õiguste kasutamisel kohal
datavast korrast.
Artikkel 114
Komisjoni volitused
Komisjon võib võtta vastu rakendusaktid, millega sätestatakse
eeskirjad:
a) artiklite 111 ja 112 kohase avaldamise vormi, sealhulgas
meetme esitamisviis, ning ajakava kohta;
b) artikli 113 ühetaoliseks kohaldamiseks;
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c) komisjoni ja liikmesriikide koostöö kohta.

Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 116
lõikes 3 osutatud kontrollimenetlusega.
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Artiklite 15, 58, 62, 63, 64, 65, 66, 75, 77, 78, 89, 90, 96,
101 ja 104 kohaldamisel seoses otsetoetuste, maaelu arengu
ja/või ühise turukorraldusega, abistavad komisjoni vastavalt
käesoleva määrusega, määrusega (EL) nr 1307/2013, määrusega
(EL) nr 1305/2013 ja määrusega (EL) nr 1308/2013 loodud
põllumajandusfondide komitee, otsetoetuste komitee, maaelu
arengu komitee ja/või põllumajandusturgude ühise korralduse
komitee. Nimetatud komiteed on komiteed määruse (EL)
nr 182/2011 tähenduses.

LÕPPSÄTTED

Artikkel 115
Delegeeritud volituste rakendamine

2.
Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL)
nr 182/2011 artiklit 4.

1.
Komisjonile antakse õigus võtta vastu artiklites 8, 20, 40,
46, 50, 53, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 72, 76, 77, 79, 84, 89, 93,
101, 106, 107, 110 ja 120 osutatud delegeeritud õigusakte
käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

3.
Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL)
nr 182/2011 artiklit 5.

2.
Artiklites 8, 20, 40, 46, 50, 53, 57, 62, 63, 64, 65, 66,
72, 76, 77, 79, 84, 89, 93, 101, 106, 107, 110 ja 120
osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse
komisjonile seitsmeks aastaks alates käesoleva määruse jõustu
mise kuupäevast. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta
aruande hiljemalt üheksa kuud enne seitsmeaastase tähtaja
möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt
samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parla
ment või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm
kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

3.
Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklites 8, 20, 40,
46, 50, 53, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 72, 76, 77, 79, 84, 89, 93,
101, 106, 107, 110 ja 120 osutatud volituste delegeerimise igal
ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses
nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel
päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses
nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud
delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.
Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu
võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile
ja nõukogule.

5.
Artiklite 8, 20, 40, 46, 50, 53, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 72,
76, 77, 79, 84, 89, 93, 101, 106, 107, 110 ja 120 alusel vastu
võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa
Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti
teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud
selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu
on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei
esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel
pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

Artikkel 116

Artiklis 8 osutatud õigusaktide puhul, kui komitee arvamust ei
esita, ei võta komisjon rakendusakti eelnõu vastu ning kohalda
takse määruse (EL) nr 182/2011 artikli 5 lõike 4 kolmandat
lõiku.

Artikkel 117
Isikuandmete töötlemine ja kaitse
1.
Liikmesriigid ja komisjon koguvad isikuandmeid oma
vastavate käesoleva määruse kohaste haldus-, kontrolli- ja audi
teerimisülesannete ning seire- ja hindamiskohustuste täitmiseks,
eelkõige seoses II jaotise II peatükis, III jaotises, IV jaotise III ja
IV peatükis, V ja VI jaotises ning VII jaotise III peatükis sätes
tatud ülesannete ja kohustustega, samuti statistilistel eesmärki
del, ega töötle neid andmeid muul eesmärgil.

2.
Isikuandmete töötlemisel VII jaotise III peatüki kohase
seire ja hindamise ning statistilistel eesmärkidel andmed anonü
miseeritakse ja neid töödeldakse üksnes koondatud kujul.

3.
Isikuandmeid töödeldakse kooskõlas direktiivi 95/46/EÜ ja
määruse (EÜ) nr 45/2001 eeskirjadega. Eelkõige ei säilitata selli
seid andmeid andmesubjektide kindlakstegemist võimaldaval
kujul kauem, kui on vajalik kõnealuste andmete kogumise või
hilisema töötlemise eesmärgi täitmiseks, võttes arvesse kohalda
tavas liikmesriigi ja liidu õiguses sätestatud minimaalseid
andmete säilitamise tähtaegu.

4.
Liikmesriigid teavitavad andmesubjekte, et nende isikuand
meid võidakse töödelda liikmesriikide ja liidu asutustes vastavalt
lõikele 1 ning et neil on sellega seoses direktiivi 95/46/EÜ ja
määruse (EÜ) nr 45/2001 andmekaitse-eeskirjades sätestatud
õigused.

Komiteemenetlus
1.
Komisjoni abistab põllumajandusfondide komitee. Nime
tatud komitee on komitee määruse (EL) nr 182/2011 tähendu
ses.

5.
Käesoleva artiklit kohaldatakse, kui artiklitest 111–114 ei
tulene teisiti.
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Artikkel 118

Artikkel 120

Meetmete rakendamise tase

Üleminekumeetmed

Liikmesriigid vastutavad programmide rakendamise ja oma üles
annete täitmise eest vastavalt käesolevale määrusele ja tasemel,
mida nad peavad asjakohaseks, kooskõlas liikmesriigi institut
sioonilise, õigus- ja finantsraamistikuga ning vastavuses käes
oleva määruse ja muude asjakohaste liidu eeskirjadega.

Selleks et tagada sujuv üleminek artiklis 118 osutatud kehtetuks
tunnistatud määrustega kehtestatud korraldustelt käesoleva
määruse sätetele, on komisjonil õigus võtta kooskõlas artikliga
115 vastu delegeeritud õigusakte seoses juhtudega, mil võidakse
kohaldada käesolevas määruses sätestatud eeskirjade erandeid
või täiendusi.

Artikkel 119

Artikkel 121

Kehtetuks tunnistamine

Jõustumine ja kohaldamine

1.
Määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ)
nr 2799/98, (EÜ) nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ)
nr 485/2008 tunnistatakse kehtetuks.

1.
Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise
päeval.

Määruse (EÜ) nr 1290/2005 artiklit 31 ja vastavaid rakendu
seeskirju kohaldatakse siiski jätkuvalt kuni 31. detsembrini
2014.

2.

2.
Viiteid kehtetuks tunnistatud määrustele käsitatakse
viidetena käesolevale määrusele ning neid loetakse vastavalt III
lisas esitatud vastavustabelile.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2014.
Siiski kohaldatakse:

a) artikleid 7, 8, 16, 25, 26 ja 43 alates 16. oktoobrist 2013;
b) artikleid 18 ja 40 kantud kulude puhul alates 16. oktoobrist
2013;
c) artiklit 52 alates 1. jaanuarist 2015.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. detsembri 2013

Euroopa Parlamendi nimel
president

Nõukogu nimel
eesistuja

M. SCHULZ

V. JUKNA

ET
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I LISA
TEAVE KLIIMAMUUTUSTE LEEVENDAMISE JA NENDEGA KOHANEMISE, ELURIKKUSE JA VEEKAITSE
VALDKONNAS, NAGU ON ETTE NÄHTUD ARTIKLI 12 LÕIKE 3 PUNKTIGA D
Kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine:
— Teave kliimamuutuste tulevase mõju kohta asjaomastes piirkondades ja asjaomaste põllumajandustavade kasvuhoo
negaaside heitkoguste tulevase mõju kohta ning teave selle kohta, millise panuse saab põllumajandussektor anda
olukorra leevendamisse parandatud põllumajandus- ja agrometsandustavadega ning taastuvenergiaprojektide arenda
misega põllumajanduslikes majapidamistes ja põllumajanduslike majapidamiste energiatõhususe parandamisega.
— Teave, mis aitab põllumajandustootjatel otsustada, kuidas kõige paremini investeerida oma põllumajandussüsteemide
kliimamuutustele vastupanuvõimeliseks muutmisesse ning milliseid liidu fonde nad selleks kasutada saavad; konkreet
semalt teave, mis aitab põllumajandusmaid kohandada kliimakõikumiste ja pikaajaliste muutustega ning teave selle
kohta, kuidas kohandada praktilist põllumajandustegevust, et suurendada põllumajandussüsteemide põua ja uputus
kindlust ning parandada ja optimeerida muldade süsinikusisaldust.
Elurikkus:
— Teave elurikkuse ja agroökosüsteemide vastupidavuse positiivsete seoste, riskide hajutamise, ning samuti monokultuu
ride ning taimehaiguste ja äärmuslike kliimanähtuste põhjustatud ikalduste / saagi hävimise alase tundlikkuse vaheliste
seoste kohta.
— Teave selle kohta, kuidas kõige paremini takistada agressiivsete võõrliikide levikut ja miks see on tähtis ökosüsteemide
tõhusa toimimise ja nende kliimamuutuse talumise seisukohalt, sh teave selle kohta kust saada raha võõrliikide
hävitamiseks, kui see peaks lisakulusid põhjustama.
Veekaitse:
— Teave säästvate väikesemahuliste kastmisseadmete ja vihmavee optimaalse kasutamise kohta, et edendada tõhusat
veekasutust.
— Teave selle kohta, kuidas vähendada põllumajanduse veekulu näiteks kultuuride valiku ja muldade huumusesisalduse
suurendamisega, et parandada mulla veesidumisvõimet ja vähendada kastmisvajadust.
Üldine:
— Parimate tavade jagamine, koolitus ja suutlikkuse suurendamine (kohaldub käesolevas lisas nimetatud kliimamuutuste
leevendamise ja nendega kohanemise, elurikkuse ja veekaitse suhtes).
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II LISA
NÕUETELE VASTAVUSE EESKIRJAD VASTAVALT ARTIKLILE 93
SMR:

kohustuslikud majandamisnõuded

GAEC: maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise standardid

Valdkond

Keskkond, klii
mamuutused,
maa hea põllu
majandusseisund

Põhiküsimus

Artiklid 4 ja 5

SMR 1

Nõukogu 12. detsembri 1991. aasta direktiiv
91/676/EMÜ veekogude kaitsmise kohta põllumajandu
sest lähtuva nitraadireostuse eest (EÜT L 375,
31.12.1991, lk 1)

GAEC 1

Vooluveekogude äärde puhverribade rajamine (1)

GAEC 2

Loataotlusmenetluste täitmine, kui vee kasutamiseks
niisutamiseks tuleb taotleda luba

GAEC 3

Põhjavee kaitse reostuse eest: otseheite keelamine põhja
vette ning meetmed hoidmaks ära põhjavee kaudset reos
tust heite pinnasele juhtimise ja pinnase läbi toimuva
ohtlike ainete infiltratsiooni kaudu, nagu on loetletud
direktiivi 80/68/EMÜ lisas (direktiivi selles versioonis,
mis kehtis selle viimasel kehtivuspäeval, sel määral, mil
see on seotud põllumajandusliku tegevusega)

GAEC 4

Minimaalne taimkate

GAEC 5

Kohaspetsiifilistele tingimustele
maakasutus erosiooni piiramiseks

GAEC 6

Mulla orgaanilise aine sisalduse taseme säilitamine asjako
haste meetoditega, sealhulgas koristusjäätmete põletus
keeld, välja arvatud taimetervise eesmärkidel (2)

SMR 2

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ,
30. november 2009., loodusliku linnustiku kaitse kohta
(ELT L 20, 26.1.2010, lk 7)

Artikli 3 lõige
1, artikli 3
lõike 2 punkt
b, artikli 4
lõiked 1, 2
ja 4

SMR 3

Nõukogu 21. mai 1992. aasta direktiiv 92/43/EMÜ
looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja
taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.7.1992, lk 7)

Artikli 6
lõiked 1 ja 2

Maastik,
hooldustööde mini
maalne tase

GAEC 7

Maastikule iseloomulike vormide säilitamine, sealhulgas
vajaduse korral hekid, tiigid, kraavid ja puude read, kogu
mina või üksikute puudena, põlluservad ja terrassid, seal
hulgas keeld lõigata hekke ja puid lindude pesitsemise ja
poegade üleskasvatamise ajal, ning valikuna meetmed
invasiivsete taimeliikide vältimiseks

Toiduohutus

SMR 4

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta
määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste
õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse
Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutu
sega seotud menetlused (EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1)

Vesi

Muld ja süsi
niku-varud

Elurikkus

Rahva-, loomaja taimetervis

Nõuded ja standardid

vastav

minimaalne

Artiklid 14 ja
15, artikli 17
lõige 1 (3)
ning artiklid
18, 19 ja 20
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Põhiküsimus

Nõuded ja standardid

SMR 5

Nõukogu 29. aprilli 1996. aasta direktiiv 96/22/EÜ, mis
käsitleb teatavate hormonaalse või türostaatilise toimega
ainete ja beetaagonistide kasutamise keelamist loomakas
vatuses ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid
81/602/EMÜ, 88/146/EMÜ ja 88/299/EMÜ (EÜT
L 125, 23.5.1996, lk 3)

Artikli 3
punktid a, b,
d ja e ning
artiklid 4, 5
ja 7

SMR 6

Nõukogu 15. juuli 2008. aasta direktiiv 2008/71/EÜ
sigade identifitseerimise ja registreerimise kohta (ELT
L 213, 8.8.2005, lk 31)

Artiklid 3, 4
ja 5

SMR 7

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. juuli 2000. aasta
määrus (EÜ) nr 1760/2000 veiste identifitseerimise ja
registreerimise süsteemi loomise, veiseliha ja veiselihatoo
dete märgistamise kohta ning nõukogu määruse (EÜ)
nr 820/97 kehtetuks tunnistamise kohta(EÜT L 204,
11.8.2000, lk 1)

Artiklid 4 ja 7

SMR 8

Nõukogu 17. detsembri 2003. aasta määrus (EÜ)
nr 21/2004, millega kehtestatakse lammaste ja kitsede
identifitseerimise ja registreerimise süsteem ja muudetakse
määrust (EÜ) nr 1782/2003 ning direktiive 92/102/EMÜ
ja 64/432/EMÜ (ELT L 5, 9.1.2004, lk 8)

Artiklid 3, 4
ja 5

Loomahaigused

SMR 9

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta
määrus (EÜ) nr 999/2001, millega sätestatakse teatavate
transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate vältimise,
kontrolli ja likvideerimise eeskirjad (EÜT L 147,
31.5.2001, lk 1)

Artiklid 7, 11,
12, 13 ja 15

Taimekaitsevahendid

SMR 10

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta
määrus (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turule
laskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja
91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 309,
24.11.2009, lk 1)

Artikli 55
esimene ja
teine lause

Loomade
heaolu

SMR 11

Nõukogu 18. detsembri 2008. aasta direktiiv
2008/119/EÜ, milles sätestatakse vasikate kaitse
miinimumnõuded (ELT L 10, 15.1.2009, lk 7)

Artiklid 3 ja 4

SMR 12

Nõukogu 18. detsembri 2008. aasta direktiiv
2008/120/EÜ, milles sätestatakse sigade kaitse
miinimumnõuded(ELT L 47, 18.2.2009, lk 5)

Artiklid 3 ja 4

SMR 13

Nõukogu 20. juuli 1998. aasta direktiiv 98/58/EÜ põllu
majandusloomade kaitse kohta(EÜT L 221, 8.8.1998,
lk 23)

Artikkel 4

Loomade
identifitseerimine ja
registreerimine

Loomade
heaolu
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(1) Hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi kohased puhverribad peavad nii direktiivi 91/676/EMÜ artikli 3 lõike 2 kohaselt kindlaks
määratud tundlikel aladel kui ka väljaspool neid vastama vähemalt nõuetele, mis seonduvad direktiivi 91/676/EMÜ II lisa punkti A
alapunktis 4 osutatud väetiste kasutamise tingimustega vooluveekogude lähedal, mida kohaldatakse direktiivi 91/676/EMÜ artikli 5
lõike 4 alusel koostatud liikmesriikide tegevusprogrammide kohaselt.
(2) Nõue võib piirduda koristusjäätmete üldise põletuskeeluga, kuid liikmesriik võib otsustada ette näha lisanõuded.
(3) Mida on täpsemalt rakendatud järgmiste õigusaktidega:
— määruse (EÜ) nr 470/2009 artikkel 14 ja määruse (EÜ) nr 37/2010 lisa,
— määrus (EÜ) nr 852/2004: artikli 4 lõige 1 ning I lisa A osa (II jaotise punkti 4 alapunktid g, h ja j, punkti 5 alapunktid f ja h,
punkt 6; III jaotise punkti 8 alapunktid a, b, d ja e, punkti 9 alapunktid a ja c);
— määrus (EÜ) nr 853/2004: artikli 3 lõige 1 ja III lisa IX jao 1. peatükk (I jaotise punkti 1 alapunktid b, c, d ja e; I jaotise punkti 2
alapunkti a alajaotused i, ii ja iii, alapunkti b alajaotused i ja ii ning alapunkt c; I jaotise punktid 3, 4 ja 5; II jaotise A-osa punktid 1,
2, 3 ja 4; II jaotise B osa punkti 1 alapunktid a ja d, punkt 2 ja punkti 4 alapunktid a ja b), III lisa X jao 1. peatüki punkt 1;
— määrus (EÜ) nr 183/2005: artikli 5 lõige 1 ja I lisa A osa (I jaotise punkti 4 alapunktid e ja g; II jaotise punkti 2 alapunktid a, b ja
e), artikli 5 lõige 5 ja III lisa punktid 1 ja 2 ning artikli 5 lõige 6, ning
— määrus (EÜ) nr 396/2005: artikkel 18.
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III LISA
VASTAVUSTABEL
1. Määrus (EMÜ) nr 352/78
Määrus (EMÜ) Nr 352/78

Käesolev määrus

Artikkel 1

Artikli 43 lõike 1 punkt e

Artikkel 2

Artikli 43 lõige 2

Artikkel 3

Artikli 46 lõige 1

Artikkel 4

—

Artikkel 5

—

Artikkel 6

—

2. Määrus (EÜ) nr 2799/98
Määrus (EÜ) nr 2799/98

Käesolev määrus

Artikkel 1

—

Artikkel 2

Artikli 105 lõige 2 ja artikkel 106

Artikkel 3

Artikkel 106

Artikkel 4

—

Artikkel 5

—

Artikkel 6

—

Artikkel 7

Artikkel 107

Artikkel 8

Artikkel 108

Artikkel 9

—

Artikkel 10

—

Artikkel 11

—

3. Määrus (EÜ) nr 814/2000
Määrus (EÜ) nr 814/2000

Käesolev määrus

Artikkel 1

Artikli 45 lõige 1

Artikkel 2

Artikli 45 lõige 2

Artikkel 3

—

Artikkel 4

—

Artikkel 5

—

Artikkel 6

—

Artikkel 7

—

Artikkel 8

Artikli 45 lõige 5

Artikkel 9

—

Artikkel 10

Artikli 45 lõige 4 ja artikkel 116

Artikkel 11

—
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4. Määrus (EÜ) Nr 1290/2005
Määrus (EÜ) Nr 1290/2005

Käesolev määrus

Artikkel 1

Artikkel 1

Artikkel 2

Artikkel 3

Artikkel 3

Artikkel 4

Artikkel 4

Artikkel 5

Artikkel 5

Artikkel 6

Artikkel 6

Artikkel 7

Artikkel 7

Artikkel 9

Artikkel 8

Artikkel 102

Artikkel 9

Artikkel 58

Artikkel 10

Artikkel 10

Artikkel 11

Artikkel 11

Artikkel 12

Artikkel 16

Artikkel 13

Artikkel 19

Artikkel 14

Artikkel 17

Artikkel 15

Artikkel 18

Artikkel 16

Artikkel 40

Artikkel 17

Artikli 41 lõige 1

Artikkel 17a

Artikli 41 lõige 2

Artikkel 18

Artikkel 24

Artikkel 19

Artikkel 27

Artikkel 20

Artikkel 28

Artikkel 21

Artikkel 29

Artikkel 22

Artikkel 32

Artikkel 23

Artikkel 33

Artikkel 24

Artikkel 34

Artikkel 25

Artikkel 35

Artikkel 26

Artikkel 36

Artikkel 27

Artikli 41 lõige 1

Artikkel 27a

Artikli 41 lõige 2

Artikkel 28

Artikkel 37

Artikkel 29

Artikkel 38

Artikkel 30

Artikkel 51

Artikkel 31

Artikkel 52

Artikkel 32

Artiklid 54 ja 55

Artikkel 33

Artiklid 54 ja 56

Artikkel 34

Artikkel 43
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Määrus (EÜ) Nr 1290/2005

20.12.2013

Käesolev määrus

Artikkel 35

—

Artikkel 36

Artikkel 48

Artikkel 37

Artikkel 47

Artikkel 38

—

Artikkel 39

—

Artikkel 40

—

Artikkel 41

Artikkel 116

Artikkel 42

—

Artikkel 43

Artikkel 109

Artikkel 44

Artikkel 103

Artikkel 44a

Artikli 113 lõige 1

Artikkel 45

Artikli 105 lõige 1 ja artikli 106 lõiked 3 ja 4

Artikkel 46

—

Artikkel 47

Artikkel 119

Artikkel 48

Artikkel 120

Artikkel 49

Artikkel 121

5. Määrus (EÜ) nr 485/2008
Määrus (EÜ) nr 485/2008

Käesolev määrus

Artikkel 1

Artikkel 79

Artikkel 2

Artikkel 80

Artikkel 3

Artikkel 81

Artikkel 4

—

Artikkel 5

Artikli 82 lõiked 1, 2 ja 3

Artikkel 6

Artikli 82 lõige 4

Artikkel 7

Artikkel 83

Artikkel 8

Artikli 103 lõige 2

Artikkel 9

Artikkel 86

Artikkel 10

Artikkel 84

Artikkel 11

Artikkel 85

Artikkel 12

Artikli 106 lõige 3

Artikkel 13

—

Artikkel 14

—

Artikkel 15

Artikkel 87

Artikkel 16

—

Artikkel 17

—
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Euroopa Parlamendi ja nõukogu ühisavaldus nõuetele vastavuse kohta
Nõukogu ja Euroopa Parlament kutsuvad komisjoni üles jälgima 23. oktoobri 2000. aasta direktiivi
2000/60/EÜ (millega kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik) ning Euroopa Parlamendi
ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta direktiivi 2009/128/EÜ (millega kehtestatakse ühenduse tegevusraa
mistik pestitsiidide säästva kasutamise saavutamiseks) ülevõtmist ja rakendamist liikmesriikide poolt ning,
kui need direktiivid on rakendatud kõigis liikmesriikides ja põllumajandustootjatele otse kohaldatavad
kohustused on kindlaks määratud, esitama vajaduse korral seadusandliku ettepaneku, millega muudetakse
käesolevat määrust, eesmärgiga lisada nende direktiivide asjakohased osad nõuetele vastavuse süsteemi.
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