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Muudatusettepanek 2506
Beata Gosiewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetust võib anda üksnes 
järgmistele sektoritele ning toodetele või 
konkreetsetele põllumajanduslikele 
tootmisviisidele seal, kus need on olulised 
majanduslikel, sotsiaalsetel või 
keskkonnaga seotud põhjustel: teravili, 
õliseemned, valgurikkad kultuurid, 
kaunviljad, lina, kanep, riis, pähklid, 
kartulitärklis, piim ja piimatooted, 
seemned, lamba- ja kitseliha, veise- ja 
vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, kuivsööt, 
humal, suhkrupeet, suhkruroog ja sigur, 
puu- ja köögivili, lühikese raieringiga 
madalmets ning muud kui toiduks 
kasutatavad põllukultuurid, välja arvatud 
puud, mida kasutatakse selliste toodete 
tootmiseks, mis võivad asendada 
fossiilmaterjale.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2507
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetust võib anda üksnes 
järgmistele sektoritele ning toodetele või 
konkreetsetele põllumajanduslikele 
tootmisviisidele seal, kus need on olulised 
majanduslikel, sotsiaalsetel või 

Tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetust võib anda mis tahes 
sektorile ning tootele või konkreetsetele 
põllumajanduslikele tootmisviisidele seal, 
kus need on strateegilise tähtsusega
majanduslikel, sotsiaalsetel või 
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keskkonnaga seotud põhjustel: teravili, 
õliseemned, valgurikkad kultuurid, 
kaunviljad, lina, kanep, riis, pähklid, 
kartulitärklis, piim ja piimatooted, 
seemned, lamba- ja kitseliha, veise- ja 
vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, kuivsööt, 
humal, suhkrupeet, suhkruroog ja sigur, 
puu- ja köögivili, lühikese raieringiga 
madalmets ning muud kui toiduks 
kasutatavad põllukultuurid, välja arvatud 
puud, mida kasutatakse selliste toodete 
tootmiseks, mis võivad asendada 
fossiilmaterjale.

keskkonnaga seotud põhjustel, nagu on 
ette nähtud riiklikus strateegiakavas.

Or. it

Muudatusettepanek 2508
Nicola Caputo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetust võib anda üksnes 
järgmistele sektoritele ning toodetele või 
konkreetsetele põllumajanduslikele 
tootmisviisidele seal, kus need on olulised 
majanduslikel, sotsiaalsetel või 
keskkonnaga seotud põhjustel: teravili, 
õliseemned, valgurikkad kultuurid, 
kaunviljad, lina, kanep, riis, pähklid, 
kartulitärklis, piim ja piimatooted, 
seemned, lamba- ja kitseliha, veise- ja 
vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, kuivsööt,
humal, suhkrupeet, suhkruroog ja sigur, 
puu- ja köögivili, lühikese raieringiga 
madalmets ning muud kui toiduks 
kasutatavad põllukultuurid, välja arvatud 
puud, mida kasutatakse selliste toodete 
tootmiseks, mis võivad asendada 
fossiilmaterjale.

Tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetust võib anda mis tahes 
sektorile ning tootele või konkreetsetele 
põllumajanduslikele tootmisviisidele seal, 
kus need on strateegilise tähtsusega
majanduslikel, sotsiaalsetel või 
keskkonnaga seotud põhjustel, nagu on 
ette nähtud riiklikus strateegiakavas või 
selle iga-aastastes läbivaatamistes.

Or. it



AM\1171743ET.docx 5/181 PE631.982v01-00

ET

Selgitus

Määruse ettepanekus nähakse ette võimalus anda tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetust väga paljudele sektoritele ja toodetele, jättes neist välja vaid üksikud. 
Arvan, et need väljajätmised ei ole asjakohased. Uue toetusmudeliga (New Delivery Model) 
võimaldatakse liikmesriigil teostada riiklikus strateegiakavas strateegilise tähtsusega ja 
selliste sektorite põhjalik hindamine, mille sotsiaal-majanduslik olukord tingib 
tootmiskohustusega seotud toetuse vajaduse.

Muudatusettepanek 2509
Sandra Kalniete, Ivari Padar

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetust võib anda üksnes 
järgmistele sektoritele ning toodetele või 
konkreetsetele põllumajanduslikele 
tootmisviisidele seal, kus need on olulised 
majanduslikel, sotsiaalsetel või 
keskkonnaga seotud põhjustel: teravili, 
õliseemned, valgurikkad kultuurid, 
kaunviljad, lina, kanep, riis, pähklid, 
kartulitärklis, piim ja piimatooted, 
seemned, lamba- ja kitseliha, veise- ja 
vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, kuivsööt, 
humal, suhkrupeet, suhkruroog ja sigur, 
puu- ja köögivili, lühikese raieringiga 
madalmets ning muud kui toiduks 
kasutatavad põllukultuurid, välja arvatud 
puud, mida kasutatakse selliste toodete 
tootmiseks, mis võivad asendada 
fossiilmaterjale.

Tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetust võib anda üksnes 
põllumajanduse sektoritele ning toodetele 
või konkreetsetele põllumajanduslikele 
tootmisviisidele seal, kus need on olulised 
majanduslikel, sotsiaalsetel või 
keskkonnaga seotud põhjustel.

Or. en

Selgitus

Tootmiskohustusega seotud sissetulekutoetus vastavalt kehtivatele WTO eeskirjadele annab 
olulise panuse maapiirkondade majandustegevuse säilitamisse ja maapiirkondade tööhõive 
tugevdamisse ning neid makseid tuleb säilitada laiema ulatusega ja eesmärgikindlate 
rahaliste vahenditega.
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Muudatusettepanek 2510
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetust võib anda üksnes 
järgmistele sektoritele ning toodetele või 
konkreetsetele põllumajanduslikele 
tootmisviisidele seal, kus need on olulised 
majanduslikel, sotsiaalsetel või 
keskkonnaga seotud põhjustel: teravili,
õliseemned, valgurikkad kultuurid, 
kaunviljad, lina, kanep, riis, pähklid, 
kartulitärklis, piim ja piimatooted, 
seemned, lamba- ja kitseliha, veise- ja 
vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, kuivsööt, 
humal, suhkrupeet, suhkruroog ja sigur, 
puu- ja köögivili, lühikese raieringiga 
madalmets ning muud kui toiduks 
kasutatavad põllukultuurid, välja arvatud 
puud, mida kasutatakse selliste toodete 
tootmiseks, mis võivad asendada 
fossiilmaterjale.

Tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetust võib anda üksnes 
järgmistele sektoritele ning toodetele või 
konkreetsetele põllumajanduslikele 
tootmisviisidele seal, kus need on olulised 
majanduslikel, sotsiaalsetel või 
keskkonnaga seotud põhjustel: riis, piim ja 
piimatooted, lamba- ja kitseliha, veise- ja 
vasikaliha.

Or. de

Muudatusettepanek 2511
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetust võib anda üksnes 
järgmistele sektoritele ning toodetele või 
konkreetsetele põllumajanduslikele 
tootmisviisidele seal, kus need on olulised 
majanduslikel, sotsiaalsetel või 
keskkonnaga seotud põhjustel: teravili, 
õliseemned, valgurikkad kultuurid, 
kaunviljad, lina, kanep, riis, pähklid, 

Tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetust võib anda üksnes 
sektoritele, kus toodetakse aluslepingute I 
lisa jaotistes loetletud tooteid, nagu on 
kindlaks määratud ja kirjeldatud määruse 
1308/2013 (ühise põllumajanduse 
turukorralduse määrus) artiklis 1, kui 
need on olulised majanduslikel, 
sotsiaalsetel või keskkonnaga seotud 
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kartulitärklis, piim ja piimatooted, 
seemned, lamba- ja kitseliha, veise- ja 
vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, kuivsööt, 
humal, suhkrupeet, suhkruroog ja sigur, 
puu- ja köögivili, lühikese raieringiga 
madalmets ning muud kui toiduks 
kasutatavad põllukultuurid, välja arvatud 
puud, mida kasutatakse selliste toodete 
tootmiseks, mis võivad asendada 
fossiilmaterjale.

põhjustel. Liikmesriigid määravad ÜPP 
strateegiakavades kindlaks sektorid ja 
tooted, millele tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetust antakse.

Or. it

Muudatusettepanek 2512
Miguel Viegas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetust võib anda üksnes 
järgmistele sektoritele ning toodetele või 
konkreetsetele põllumajanduslikele 
tootmisviisidele seal, kus need on olulised 
majanduslikel, sotsiaalsetel või 
keskkonnaga seotud põhjustel: teravili,
õliseemned, valgurikkad kultuurid, 
kaunviljad, lina, kanep, riis, pähklid, 
kartulitärklis, piim ja piimatooted, 
seemned, lamba- ja kitseliha, veise- ja 
vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, kuivsööt, 
humal, suhkrupeet, suhkruroog ja sigur, 
puu- ja köögivili, lühikese raieringiga 
madalmets ning muud kui toiduks 
kasutatavad põllukultuurid, välja arvatud 
puud, mida kasutatakse selliste toodete 
tootmiseks, mis võivad asendada 
fossiilmaterjale.

Tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetust võib anda üksnes 
järgmistele sektoritele ning toodetele või 
konkreetsetele põllumajanduslikele 
tootmisviisidele seal, kus need on olulised 
majanduslikel, sotsiaalsetel või 
keskkonnaga seotud põhjustel: teravili, 
õliseemned, valgurikkad kultuurid, 
kaunviljad, lina, kanep, riis, pähklid, 
kartulitärklis, piim ja piimatooted, 
seemned, lamba- ja kitseliha, veise- ja 
vasikaliha, oliivisalud, siidiussid, kuivsööt, 
humal, suhkrupeet, suhkruroog ja sigur 
ning puu- ja köögivili.

Or. pt

Muudatusettepanek 2513
Daciana Octavia Sârbu
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetust võib anda üksnes 
järgmistele sektoritele ning toodetele või 
konkreetsetele põllumajanduslikele 
tootmisviisidele seal, kus need on olulised 
majanduslikel, sotsiaalsetel või 
keskkonnaga seotud põhjustel: teravili, 
õliseemned, valgurikkad kultuurid, 
kaunviljad, lina, kanep, riis, pähklid, 
kartulitärklis, piim ja piimatooted, 
seemned, lamba- ja kitseliha, veise- ja 
vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, kuivsööt, 
humal, suhkrupeet, suhkruroog ja sigur, 
puu- ja köögivili, lühikese raieringiga 
madalmets ning muud kui toiduks 
kasutatavad põllukultuurid, välja arvatud 
puud, mida kasutatakse selliste toodete 
tootmiseks, mis võivad asendada 
fossiilmaterjale.

Tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetust võib anda üksnes 
järgmistele sektoritele ning toodetele või 
konkreetsetele põllumajanduslikele 
tootmisviisidele seal, kus need on olulised 
majanduslikel, sotsiaalsetel või 
keskkonnaga seotud põhjustel: teravili, 
õliseemned, valgurikkad kultuurid, 
kaunviljad, lina, kanep, riis, pähklid, 
kartulitärklis, piim ja piimatooted, 
seemned, lamba- ja kitseliha, veise- ja 
vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, kuivsööt, 
humal, suhkrupeet, suhkruroog ja sigur, 
puu- ja köögivili.

Or. en

Selgitus

Agrokütuse toetamise võimaldamine ÜPP meetmete kaudu ei tohi olla võimalik, sest ÜPPi 
peamine eesmärk on tagada toiduga kindlustatus ja kvaliteetsete toiduainete tootmine 
jätkusuutlikul viisil.

Muudatusettepanek 2514
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetust võib anda üksnes 
järgmistele sektoritele ning toodetele või 
konkreetsetele põllumajanduslikele 

Tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetust võib anda üksnes 
järgmistele sektoritele ning toodetele või 
konkreetsetele põllumajanduslikele 
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tootmisviisidele seal, kus need on olulised 
majanduslikel, sotsiaalsetel või 
keskkonnaga seotud põhjustel: teravili, 
õliseemned, valgurikkad kultuurid, 
kaunviljad, lina, kanep, riis, pähklid, 
kartulitärklis, piim ja piimatooted, 
seemned, lamba- ja kitseliha, veise- ja 
vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, kuivsööt, 
humal, suhkrupeet, suhkruroog ja sigur, 
puu- ja köögivili, lühikese raieringiga 
madalmets ning muud kui toiduks 
kasutatavad põllukultuurid, välja arvatud 
puud, mida kasutatakse selliste toodete 
tootmiseks, mis võivad asendada 
fossiilmaterjale.

tootmisviisidele seal, kus need on olulised 
majanduslikel, sotsiaalsetel või 
keskkonnaga seotud põhjustel: teravili, 
õliseemned, valgurikkad kultuurid, 
kaunviljad, puhtad liblikõielised 
söödakultuurid või rohuga 
kombineerituna, rohumaa lina, kanep, 
riis, pähklid, kartulid, seemned, lamba-ja 
kitseliha, oliiviõli, siidiussid, kuivsööt, 
humal, sigur, puu- ja köögivili, lühikese 
raieringiga madalmets.

Or. en

Muudatusettepanek 2515
Paul Brannen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetust võib anda üksnes 
järgmistele sektoritele ning toodetele või 
konkreetsetele põllumajanduslikele 
tootmisviisidele seal, kus need on olulised 
majanduslikel, sotsiaalsetel või 
keskkonnaga seotud põhjustel: teravili,
õliseemned, valgurikkad kultuurid, 
kaunviljad, lina, kanep, riis, pähklid, 
kartulitärklis, piim ja piimatooted, 
seemned, lamba- ja kitseliha, veise- ja 
vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, kuivsööt, 
humal, suhkrupeet, suhkruroog ja sigur, 
puu- ja köögivili, lühikese raieringiga 
madalmets ning muud kui toiduks 
kasutatavad põllukultuurid, välja arvatud 
puud, mida kasutatakse selliste toodete 
tootmiseks, mis võivad asendada 
fossiilmaterjale.

Tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetust võib anda üksnes 
järgmistele sektoritele ning toodetele või 
konkreetsetele põllumajanduslikele 
tootmisviisidele seal, kus need on olulised 
majanduslikel, sotsiaalsetel või 
keskkonnaga seotud põhjustel: teravili, 
õliseemned, valgurikkad kultuurid, 
kaunviljad, lina, kanep, riis, pähklid, 
kartulitärklis, piim ja piimatooted, 
seemned, lamba- ja kitseliha, veise- ja 
vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, kuivsööt, 
humal, suhkrupeet, suhkruroog ja sigur, 
puu- ja köögivili, toiduks kasutatavad 
põllukultuurid, mida kasutatakse selliste
toodete tootmiseks, mis võivad asendada 
fossiilmaterjale, mis võivad hõlmata puid 
ja/või põõsaid, mis moodustavad 
taimekasvatusliku või metsakarjamaa 
agrometsandussüsteemid, samuti metsade 
sertifitseeritud süsteemidena väljaspool 
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metsi ja.

Or. en

Selgitus

Toetuse pakkumine fossiilsete materjalide asendamiseks kõlab nagu hea mõte, kuid lugemine, 
et see peaks olema selgesõnaliselt lühikese raieringiga madalmets ja „kultuurid”, pakuksid 
peamiselt ainult energiateenuse marsruuti, mitte „toodet”. Kavandatud lugemise eesmärk on 
laiendada kohaldamisala ja muuta puud abikõlblikeks, eelkõige agrometsandussüsteemide 
puhul, mis võiksid olla ka metsade sertifitseeritud süsteemid väljaspool metsi.

Muudatusettepanek 2516
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetust võib anda üksnes 
järgmistele sektoritele ning toodetele või 
konkreetsetele põllumajanduslikele 
tootmisviisidele seal, kus need on olulised 
majanduslikel, sotsiaalsetel või 
keskkonnaga seotud põhjustel: teravili, 
õliseemned, valgurikkad kultuurid, 
kaunviljad, lina, kanep, riis, pähklid, 
kartulitärklis, piim ja piimatooted, 
seemned, lamba- ja kitseliha, veise- ja 
vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, kuivsööt, 
humal, suhkrupeet, suhkruroog ja sigur, 
puu- ja köögivili, lühikese raieringiga 
madalmets ning muud kui toiduks 
kasutatavad põllukultuurid, välja arvatud 
puud, mida kasutatakse selliste toodete 
tootmiseks, mis võivad asendada 
fossiilmaterjale.

Tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetust võib anda üksnes 
järgmistele sektoritele ning toodetele või 
konkreetsetele põllumajanduslikele 
tootmisviisidele seal, kus need on olulised 
majanduslikel, sotsiaalsetel või 
keskkonnaga seotud põhjustel: teravili, 
õliseemned, valgurikkad kultuurid, 
kaunviljad, lina, kanep, riis, pähklid, 
kartulitärklis, piim ja piimatooted, 
seemned, lamba- ja kitseliha, veise- ja 
vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, kuivsööt, 
humal, suhkrupeet, suhkruroog ja sigur, 
puu- ja köögivili, lühikese raieringiga 
madalmets.

Or. en

Muudatusettepanek 2517
Maria Lidia Senra Rodríguez
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetust võib anda üksnes 
järgmistele sektoritele ning toodetele või 
konkreetsetele põllumajanduslikele 
tootmisviisidele seal, kus need on olulised 
majanduslikel, sotsiaalsetel või 
keskkonnaga seotud põhjustel: teravili, 
õliseemned, valgurikkad kultuurid, 
kaunviljad, lina, kanep, riis, pähklid, 
kartulitärklis, piim ja piimatooted, 
seemned, lamba- ja kitseliha, veise- ja 
vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, kuivsööt, 
humal, suhkrupeet, suhkruroog ja sigur,
puu- ja köögivili, lühikese raieringiga 
madalmets ning muud kui toiduks 
kasutatavad põllukultuurid, välja arvatud 
puud, mida kasutatakse selliste toodete 
tootmiseks, mis võivad asendada 
fossiilmaterjale.

Tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetust võib anda üksnes 
järgmistele sektoritele ning toodetele või 
konkreetsetele põllumajanduslikele 
tootmisviisidele seal, kus need on olulised 
majanduslikel, sotsiaalsetel või 
keskkonnaga seotud põhjustel: teravili, 
õliseemned, välja arvatud agrokütusena 
kasutamiseks mõeldud kultuurid, 
valgurikkad kultuurid, kaunviljad, lina, 
kanep, riis, pähklid, kartulitärklis, piim ja 
piimatooted, seemned, lamba- ja kitseliha, 
veise- ja vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, 
kuivsööt, humal, suhkrupeet, suhkruroog ja 
sigur, puu- ja köögivili, vein, kastanid ja 
mesi.

Or. es

Muudatusettepanek 2518
Daniel Buda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetust võib anda üksnes 
järgmistele sektoritele ning toodetele või 
konkreetsetele põllumajanduslikele 
tootmisviisidele seal, kus need on olulised 
majanduslikel, sotsiaalsetel või 
keskkonnaga seotud põhjustel: teravili, 
õliseemned, valgurikkad kultuurid, 
kaunviljad, lina, kanep, riis, pähklid, 
kartulitärklis, piim ja piimatooted, 
seemned, lamba- ja kitseliha, veise- ja 

Tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetust võib anda üksnes 
järgmistele sektoritele ning toodetele või 
konkreetsetele põllumajanduslikele 
tootmisviisidele seal, kus need on olulised 
majanduslikel, sotsiaalsetel või 
keskkonnaga seotud põhjustel: teravili, 
õliseemned, valgurikkad kultuurid, 
kaunviljad, lina, kanep, riis, pähklid, 
kartulitärklis, piim ja piimatooted, 
seemned, lammaste, kitsede või veiste 
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vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, kuivsööt, 
humal, suhkrupeet, suhkruroog ja sigur, 
puu- ja köögivili, lühikese raieringiga 
madalmets ning muud kui toiduks 
kasutatavad põllukultuurid, välja arvatud 
puud, mida kasutatakse selliste toodete 
tootmiseks, mis võivad asendada 
fossiilmaterjale.

kasvatamine, lamba- ja kitseliha, veise- ja 
vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, kuivsööt, 
humal, suhkrupeet, suhkruroog ja sigur, 
puu- ja köögivili, looduslikud või 
haritavad rohu- või karjamaad, lühikese 
raieringiga madalmets ning muud kui 
toiduks kasutatavad põllukultuurid, välja 
arvatud puud, mida kasutatakse selliste 
toodete tootmiseks, mis võivad asendada 
fossiilmaterjale.

Or. ro

Muudatusettepanek 2519
Giancarlo Scottà, Angelo Ciocca

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetust võib anda üksnes 
järgmistele sektoritele ning toodetele või 
konkreetsetele põllumajanduslikele 
tootmisviisidele seal, kus need on olulised 
majanduslikel, sotsiaalsetel või 
keskkonnaga seotud põhjustel: teravili,
õliseemned, valgurikkad kultuurid, 
kaunviljad, lina, kanep, riis, pähklid, 
kartulitärklis, piim ja piimatooted, 
seemned, lamba- ja kitseliha, veise- ja 
vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, kuivsööt, 
humal, suhkrupeet, suhkruroog ja sigur, 
puu- ja köögivili, lühikese raieringiga 
madalmets ning muud kui toiduks 
kasutatavad põllukultuurid, välja arvatud 
puud, mida kasutatakse selliste toodete 
tootmiseks, mis võivad asendada 
fossiilmaterjale.

Tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetust võib anda üksnes 
järgmistele sektoritele ning toodetele või 
konkreetsetele põllumajanduslikele 
tootmisviisidele seal, kus need on olulised 
majanduslikel, sotsiaalsetel või 
keskkonnaga seotud põhjustel: teravili, 
õliseemned, valgurikkad kultuurid, 
kaunviljad, lina, kanep, riis, pähklid, 
kartulitärklis, inimtoiduks ettenähtud 
kartulid, piim ja piimatooted, seemned, 
lamba- ja kitseliha, veise- ja vasikaliha, 
sealiha, kodulindude liha ja munad, 
tubakas, oliiviistandused, mesilased,
siidiussid, kuivsööt, humal, suhkrupeet, 
suhkruroog ja sigur, puu- ja köögivili, 
lühikese raieringiga madalmets ning muud 
kui toiduks kasutatavad põllukultuurid, 
välja arvatud puud, mida kasutatakse 
selliste toodete tootmiseks, mis võivad 
asendada fossiilmaterjale.

Or. it
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Muudatusettepanek 2520
Thomas Waitz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetust võib anda üksnes 
järgmistele sektoritele ning toodetele või 
konkreetsetele põllumajanduslikele 
tootmisviisidele seal, kus need on olulised 
majanduslikel, sotsiaalsetel või 
keskkonnaga seotud põhjustel: teravili,
õliseemned, valgurikkad kultuurid, 
kaunviljad, lina, kanep, riis, pähklid, 
kartulitärklis, piim ja piimatooted, 
seemned, lamba- ja kitseliha, veise- ja 
vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, kuivsööt, 
humal, suhkrupeet, suhkruroog ja sigur, 
puu- ja köögivili, lühikese raieringiga 
madalmets ning muud kui toiduks 
kasutatavad põllukultuurid, välja arvatud 
puud, mida kasutatakse selliste toodete 
tootmiseks, mis võivad asendada 
fossiilmaterjale.

Tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetust võib anda üksnes 
järgmistele sektoritele ning toodetele või 
konkreetsetele põllumajanduslikele 
tootmisviisidele seal, kus ületatakse 
loomade heaolu või keskkonna 
miinimumnõudeid, või kus need on 
olulised majanduslikel, sotsiaalsetel või 
keskkonnaga seotud põhjustel ja nende 
vajadus on põhjendatud V jaotise III 
peatükis kirjeldatud protseduuri alusel, 
kasutades empiirilisi kvantifitseeritavaid 
ja sõltumatult kontrollitavaid tõendeid: 
teravili, õliseemned, valgurikkad kultuurid, 
kaunviljad, liblikõielised söödakultuurid, 
lina, kanep, riis, pähklid, kartulitärklis, 
piim ja piimatooted, seemned, lamba- ja 
kitseliha, veise- ja vasikaliha, oliiviõli, 
siidiussid, kuivsööt, humal, suhkruroog ja 
sigur, puu- ja köögivili.

Or. en

Muudatusettepanek 2521
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetust võib anda üksnes 
järgmistele sektoritele ning toodetele või 
konkreetsetele põllumajanduslikele 
tootmisviisidele seal, kus need on olulised 
majanduslikel, sotsiaalsetel või 
keskkonnaga seotud põhjustel: teravili,
õliseemned, valgurikkad kultuurid, 

Tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetust võib anda üksnes 
järgmistele sektoritele ning toodetele või 
konkreetsetele põllumajanduslikele 
tootmisviisidele seal, kus need on olulised 
majanduslikel, sotsiaalsetel või 
keskkonnaga seotud põhjustel: teravili, 
õliseemned, valgurikkad kultuurid, 
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kaunviljad, lina, kanep, riis, pähklid, 
kartulitärklis, piim ja piimatooted, 
seemned, lamba- ja kitseliha, veise- ja 
vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, kuivsööt, 
humal, suhkrupeet, suhkruroog ja sigur, 
puu- ja köögivili, lühikese raieringiga 
madalmets ning muud kui toiduks 
kasutatavad põllukultuurid, välja arvatud 
puud, mida kasutatakse selliste toodete 
tootmiseks, mis võivad asendada 
fossiilmaterjale.

kaunviljad, liblikõielised söödakultuurid, 
liblikõieliste ja heintaimede segud, lina, 
kanep, riis, pähklid, kartulitärklis, piim ja 
piimatooted, seemned, lamba- ja kitseliha, 
veise- ja vasikaliha, oliiviõli, oliivisalud, 
siidiussid, kuivsööt, humal, suhkrupeet, 
suhkruroog ja sigur, puu- ja köögivili, 
lühikese raieringiga madalmets ning muud 
kui toiduks kasutatavad põllukultuurid, 
välja arvatud puud, mida kasutatakse 
selliste toodete tootmiseks, mis võivad 
asendada fossiilmaterjale.

Or. en

Selgitus

Kõik liblikõielised kultuurid (sealhulgas liblikõielised söödakultuurid) peavad saama 
tootmiskohustusega seotud sissetulekutoetust. Lisaks tuleb soodustada liblikõieliste ja 
heintaimede segusid.

Muudatusettepanek 2522
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetust võib anda üksnes 
järgmistele sektoritele ning toodetele või 
konkreetsetele põllumajanduslikele 
tootmisviisidele seal, kus need on olulised 
majanduslikel, sotsiaalsetel või 
keskkonnaga seotud põhjustel: teravili, 
õliseemned, valgurikkad kultuurid, 
kaunviljad, lina, kanep, riis, pähklid, 
kartulitärklis, piim ja piimatooted, 
seemned, lamba- ja kitseliha, veise- ja 
vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, kuivsööt, 
humal, suhkrupeet, suhkruroog ja sigur, 
puu- ja köögivili, lühikese raieringiga 
madalmets ning muud kui toiduks 
kasutatavad põllukultuurid, välja arvatud 

Tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetust võib anda üksnes 
järgmistele sektoritele ning toodetele või 
konkreetsetele põllumajanduslikele 
tootmisviisidele seal, kus ületatakse 
loomade heaolu või keskkonna 
miinimumnõudeid, või kus need on 
olulised majanduslikel, sotsiaalsetel või 
keskkonnaga seotud põhjustel ja nende 
vajadus on põhjendatud V jaotise III 
peatükis kirjeldatud protseduuri alusel, 
kasutades empiirilisi kvantifitseeritavaid 
ja sõltumatult kontrollitavaid tõendeid: 
teravili, õliseemned, valgurikkad kultuurid, 
kaunviljad, liblikõielised söödakultuurid, 
lina, kanep, riis, pähklid, kartulitärklis, 
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puud, mida kasutatakse selliste toodete 
tootmiseks, mis võivad asendada 
fossiilmaterjale.

piim ja piimatooted, seemned, lamba- ja 
kitseliha, veise- ja vasikaliha, oliiviõli, 
siidiussid, kuivsööt, humal, suhkruroog ja 
sigur, puu- ja köögivili.

Or. en

Selgitus

Coupled income support should be conditional to the respect of strict sustainability criteria 
since it creates distortions both in the internal EU market and externally, displacing 
production to some member states (MS) either from other MS or from third countries. 
Agrofuels shall not be granted coupled support because of their doubtful climate efficiency. 
Coupled income support to the sugar beet sector artificially stimulates overproduction, which 
in turn drives down prices for the producers across the Union and creates market distortions 
both inside and outside of the Union (see recent research by Wageningen Economic 
Research).

Muudatusettepanek 2523
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetust võib anda üksnes 
järgmistele sektoritele ning toodetele või 
konkreetsetele põllumajanduslikele 
tootmisviisidele seal, kus need on olulised 
majanduslikel, sotsiaalsetel või 
keskkonnaga seotud põhjustel: teravili, 
õliseemned, valgurikkad kultuurid, 
kaunviljad, lina, kanep, riis, pähklid, 
kartulitärklis, piim ja piimatooted, 
seemned, lamba- ja kitseliha, veise- ja 
vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, kuivsööt, 
humal, suhkrupeet, suhkruroog ja sigur, 
puu- ja köögivili, lühikese raieringiga 
madalmets ning muud kui toiduks 
kasutatavad põllukultuurid, välja arvatud 
puud, mida kasutatakse selliste toodete 
tootmiseks, mis võivad asendada 
fossiilmaterjale.

Tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetust võib anda üksnes 
järgmistele sektoritele ning toodetele või 
konkreetsetele põllumajanduslikele 
tootmisviisidele seal, kus need on olulised 
majanduslikel, sotsiaalsetel või 
keskkonnaga seotud põhjustel: teravili, 
õliseemned, valgurikkad kultuurid, 
kaunviljad, lina, kanep, riis, pähklid, 
kartulitärklis, piim ja piimatooted, 
seemned, lamba- ja kitseliha, veise- ja 
vasikaliha, sealiha, kodulinnuliha, 
munad, tubakas, oliiviõli, siidiussid, 
kuivsööt, humal, suhkrupeet, suhkruroog ja 
sigur, puu- ja köögivili, lühikese 
raieringiga madalmets ning muud kui 
toiduks kasutatavad põllukultuurid, välja 
arvatud puud, mida kasutatakse selliste 
toodete tootmiseks, mis võivad asendada 
fossiilmaterjale.
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Or. en

Selgitus

Põllumajandussektoreid on neli: sealiha-, kodulinnuliha-, muna- ja tubakasektor, mis on 
paljudes liikmesriikides eriti olulised majanduslikel, sotsiaalsetel või keskkonnaga seotud 
põhjustel ning mille puhul esineb suuri raskusi loomahaiguste, näiteks Aafrika seakatku ja 
linnugripi ning majandusprobleemide, nagu tubakatoodete ebaseadusliku kaubanduse ja 
dumpinguhinnaga koorega munade impordi tõttu ELisse.

Muudatusettepanek 2524
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetust võib anda üksnes 
järgmistele sektoritele ning toodetele või 
konkreetsetele põllumajanduslikele 
tootmisviisidele seal, kus need on olulised 
majanduslikel, sotsiaalsetel või 
keskkonnaga seotud põhjustel: teravili, 
õliseemned, valgurikkad kultuurid, 
kaunviljad, lina, kanep, riis, pähklid, 
kartulitärklis, piim ja piimatooted, 
seemned, lamba- ja kitseliha, veise- ja 
vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, kuivsööt, 
humal, suhkrupeet, suhkruroog ja sigur, 
puu- ja köögivili, lühikese raieringiga 
madalmets ning muud kui toiduks 
kasutatavad põllukultuurid, välja arvatud 
puud, mida kasutatakse selliste toodete 
tootmiseks, mis võivad asendada 
fossiilmaterjale.

Tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetust võib anda üksnes 
järgmistele sektoritele ning toodetele või 
konkreetsetele põllumajanduslikele 
tootmisviisidele seal, kus need on olulised 
majanduslikel, sotsiaalsetel või 
keskkonnaga seotud põhjustel: teravili, 
õliseemned, valgurikkad kultuurid, 
kaunviljad, lina, kanep, riis, pähklid, 
kartulitärklis, piim ja piimatooted, 
seemned, lamba- ja kitseliha, veise- ja 
vasikaliha, sealiha, kodulinnuliha, 
munad, oliiviõli, siidiussid, kuivsööt, 
humal, suhkrupeet, suhkruroog ja sigur, 
puu- ja köögivili, lühikese raieringiga 
madalmets ning muud kui toiduks 
kasutatavad põllukultuurid, välja arvatud 
puud, mida kasutatakse selliste toodete 
tootmiseks, mis võivad asendada 
fossiilmaterjale.

Or. en

Selgitus

Põllumajandussektoreid on neli: sealiha-, kodulinnuliha- ja munasektor, mis on paljudes 
liikmesriikides eriti olulised majanduslikel, sotsiaalsetel või keskkonnaga seotud põhjustel 
ning mille puhul esineb suuri raskusi loomahaiguste, näiteks Aafrika seakatku ja linnugripi 
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ning majandusprobleemide, nagu dumpinguhinnaga koorega munade impordi tõttu ELisse.

Muudatusettepanek 2525
Momchil Nekov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetust võib anda üksnes 
järgmistele sektoritele ning toodetele või 
konkreetsetele põllumajanduslikele 
tootmisviisidele seal, kus need on olulised 
majanduslikel, sotsiaalsetel või 
keskkonnaga seotud põhjustel: teravili, 
õliseemned, valgurikkad kultuurid, 
kaunviljad, lina, kanep, riis, pähklid, 
kartulitärklis, piim ja piimatooted, 
seemned, lamba- ja kitseliha, veise- ja 
vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, kuivsööt, 
humal, suhkrupeet, suhkruroog ja sigur, 
puu- ja köögivili, lühikese raieringiga 
madalmets ning muud kui toiduks 
kasutatavad põllukultuurid, välja arvatud 
puud, mida kasutatakse selliste toodete 
tootmiseks, mis võivad asendada 
fossiilmaterjale.

Tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetust võib anda üksnes 
järgmistele sektoritele ning toodetele või 
konkreetsetele põllumajanduslikele 
tootmisviisidele seal, kus need on olulised 
majanduslikel, sotsiaalsetel või 
keskkonnaga seotud põhjustel: teravili, 
õliseemned, valgurikkad kultuurid, 
pähklid, kaunviljad, lina, kanep, riis, 
pähklid, kartulitärklis, piim ja piimatooted, 
seemned, lamba- ja kitseliha, veise- ja 
vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, 
mesilaspered, kuivsööt, humal, suhkrupeet, 
suhkruroog ja sigur, puu- ja köögivili, 
lühikese raieringiga madalmets ning muud 
kui toiduks kasutatavad põllukultuurid, 
välja arvatud puud, mida kasutatakse 
selliste toodete tootmiseks, mis võivad 
asendada fossiilmaterjale.

Or. en

Muudatusettepanek 2526
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetust võib anda üksnes 
järgmistele sektoritele ning toodetele või 
konkreetsetele põllumajanduslikele 

Tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetust võib anda üksnes 
järgmistele sektoritele ning toodetele või 
konkreetsetele põllumajanduslikele 
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tootmisviisidele seal, kus need on olulised 
majanduslikel, sotsiaalsetel või 
keskkonnaga seotud põhjustel: teravili,
õliseemned, valgurikkad kultuurid, 
kaunviljad, lina, kanep, riis, pähklid, 
kartulitärklis, piim ja piimatooted, 
seemned, lamba- ja kitseliha, veise- ja 
vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, kuivsööt, 
humal, suhkrupeet, suhkruroog ja sigur, 
puu- ja köögivili, lühikese raieringiga 
madalmets ning muud kui toiduks 
kasutatavad põllukultuurid, välja arvatud 
puud, mida kasutatakse selliste toodete 
tootmiseks, mis võivad asendada 
fossiilmaterjale.

tootmisviisidele seal, kus need on olulised 
majanduslikel, sotsiaalsetel või 
keskkonnaga seotud põhjustel: teravili, 
õliseemned, valgurikkad kultuurid, 
kaunviljad, lina, kanep, riis, pähklid, 
kartulitärklis, piim ja piimatooted, 
seemned, lamba- ja kitseliha, veise- ja 
vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, kuivsööt, 
humal, suhkrupeet, suhkruroog ja sigur, 
puu- ja köögivili, kirjeldatud 
tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetust võib anda ainult 
haavatavatele sihtpiirkondadele 
liikmesriigis;

Or. en

Selgitus

Tootmiskohustusega seotud sissetulekutoetust tuleb kasutada eelkõige haavatavate sektorite 
toetamiseks.

Muudatusettepanek 2527
Czesław Adam Siekierski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetust võib anda üksnes 
järgmistele sektoritele ning toodetele või 
konkreetsetele põllumajanduslikele 
tootmisviisidele seal, kus need on olulised 
majanduslikel, sotsiaalsetel või 
keskkonnaga seotud põhjustel: teravili, 
õliseemned, valgurikkad kultuurid, 
kaunviljad, lina, kanep, riis, pähklid, 
kartulitärklis, piim ja piimatooted, 
seemned, lamba- ja kitseliha, veise- ja 
vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, kuivsööt, 
humal, suhkrupeet, suhkruroog ja sigur, 
puu- ja köögivili, lühikese raieringiga 
madalmets ning muud kui toiduks 

Tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetust võib anda üksnes 
järgmistele sektoritele ning toodetele või 
konkreetsetele põllumajanduslikele 
tootmisviisidele seal, kus need on olulised 
majanduslikel, sotsiaalsetel või 
keskkonnaga seotud põhjustel: teravili, 
õliseemned, valgurikkad kultuurid, 
kaunviljad, lina, kanep, riis, pähklid, 
kartulitärklis, piim ja piimatooted, 
seemned, lamba- ja kitseliha, veise- ja 
vasikaliha, sealiha, oliiviõli, siidiussid, 
kuivsööt, humal, tubakas, suhkrupeet, 
suhkruroog ja sigur, puu- ja köögivili, 
lühikese raieringiga madalmets ning muud 
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kasutatavad põllukultuurid, välja arvatud 
puud, mida kasutatakse selliste toodete 
tootmiseks, mis võivad asendada 
fossiilmaterjale.

kui toiduks kasutatavad põllukultuurid, 
välja arvatud puud, mida kasutatakse 
selliste toodete tootmiseks, mis võivad 
asendada fossiilmaterjale.

Or. pl

Muudatusettepanek 2528
Marijana Petir

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetust võib anda üksnes 
järgmistele sektoritele ning toodetele või 
konkreetsetele põllumajanduslikele 
tootmisviisidele seal, kus need on olulised 
majanduslikel, sotsiaalsetel või 
keskkonnaga seotud põhjustel: teravili, 
õliseemned, valgurikkad kultuurid, 
kaunviljad, lina, kanep, riis, pähklid, 
kartulitärklis, piim ja piimatooted, 
seemned, lamba- ja kitseliha, veise- ja 
vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, kuivsööt, 
humal, suhkrupeet, suhkruroog ja sigur, 
puu- ja köögivili, lühikese raieringiga 
madalmets ning muud kui toiduks 
kasutatavad põllukultuurid, välja arvatud 
puud, mida kasutatakse selliste toodete 
tootmiseks, mis võivad asendada 
fossiilmaterjale.

Tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetust võib anda üksnes 
järgmistele sektoritele ning toodetele või 
konkreetsetele põllumajanduslikele 
tootmisviisidele seal, kus need on olulised 
majanduslikel, sotsiaalsetel või 
keskkonnaga seotud põhjustel: teravili, 
õliseemned, valgurikkad kultuurid, 
kaunviljad, lina, kanep, ravimtaimed, riis, 
pähklid, kartulitärklis, piim ja piimatooted, 
seemned, lamba- ja kitseliha, veise- ja 
vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, kuivsööt, 
humal, suhkrupeet, suhkruroog ja sigur, 
puu- ja köögivili, lühikese raieringiga 
madalmets ning muud kui toiduks 
kasutatavad põllukultuurid, välja arvatud 
puud, mida kasutatakse selliste toodete 
tootmiseks, mis võivad asendada 
fossiilmaterjale.

Or. hr

Muudatusettepanek 2529
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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Tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetust võib anda üksnes 
järgmistele sektoritele ning toodetele või 
konkreetsetele põllumajanduslikele 
tootmisviisidele seal, kus need on olulised 
majanduslikel, sotsiaalsetel või 
keskkonnaga seotud põhjustel: teravili, 
õliseemned, valgurikkad kultuurid, 
kaunviljad, lina, kanep, riis, pähklid, 
kartulitärklis, piim ja piimatooted, 
seemned, lamba- ja kitseliha, veise- ja 
vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, kuivsööt, 
humal, suhkrupeet, suhkruroog ja sigur, 
puu- ja köögivili, lühikese raieringiga 
madalmets ning muud kui toiduks 
kasutatavad põllukultuurid, välja arvatud 
puud, mida kasutatakse selliste toodete 
tootmiseks, mis võivad asendada 
fossiilmaterjale.

Tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetust võib anda üksnes 
järgmistele sektoritele ning toodetele või 
konkreetsetele põllumajanduslikele 
tootmisviisidele seal, kus need on olulised 
majanduslikel, sotsiaalsetel või 
keskkonnaga seotud põhjustel: teravili, 
kõva nisu, õliseemned, valgurikkad 
kultuurid, kaunviljad, lina, kanep, riis, 
pähklid, kartulitärklis, piim ja piimatooted, 
seemned, lamba- ja kitseliha, veise- ja 
vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, kuivsööt, 
humal, suhkrupeet, suhkruroog ja sigur, 
puu- ja köögivili, lühikese raieringiga 
madalmets ning muud kui toiduks 
kasutatavad põllukultuurid, välja arvatud 
puud, mida kasutatakse selliste toodete 
tootmiseks, mis võivad asendada 
fossiilmaterjale.

Or. fr

Muudatusettepanek 2530
Albert Deß, Peter Jahr, Norbert Lins

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetust võib anda üksnes 
järgmistele sektoritele ning toodetele või 
konkreetsetele põllumajanduslikele 
tootmisviisidele seal, kus need on olulised 
majanduslikel, sotsiaalsetel või 
keskkonnaga seotud põhjustel: teravili, 
õliseemned, valgurikkad kultuurid, 
kaunviljad, lina, kanep, riis, pähklid, 
kartulitärklis, piim ja piimatooted, 
seemned, lamba- ja kitseliha, veise- ja 
vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, kuivsööt, 
humal, suhkrupeet, suhkruroog ja sigur,
puu- ja köögivili, lühikese raieringiga 
madalmets ning muud kui toiduks 
kasutatavad põllukultuurid, välja arvatud 
puud, mida kasutatakse selliste toodete 

Tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetust võib anda üksnes 
järgmistele sektoritele ning toodetele või 
konkreetsetele põllumajanduslikele 
tootmisviisidele seal, kus need on olulised 
majanduslikel, sotsiaalsetel või 
keskkonnaga seotud põhjustel: teravili, 
õliseemned, valgurikkad kultuurid, 
kaunviljad, lina, kanep, riis, pähklid, 
kartulitärklis, piim ja piimatooted, 
seemned, lamba- ja kitseliha, veise- ja 
vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, kuivsööt, 
humal, puu- ja köögivili, lühikese 
raieringiga madalmets ning muud kui 
toiduks kasutatavad põllukultuurid, välja 
arvatud puud, mida kasutatakse selliste 
toodete tootmiseks, mis võivad asendada 
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tootmiseks, mis võivad asendada 
fossiilmaterjale.

fossiilmaterjale.

Or. de

Muudatusettepanek 2531
Ricardo Serrão Santos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetust võib anda üksnes 
järgmistele sektoritele ning toodetele või 
konkreetsetele põllumajanduslikele 
tootmisviisidele seal, kus need on olulised 
majanduslikel, sotsiaalsetel või 
keskkonnaga seotud põhjustel: teravili, 
õliseemned, valgurikkad kultuurid, 
kaunviljad, lina, kanep, riis, pähklid, 
kartulitärklis, piim ja piimatooted, 
seemned, lamba- ja kitseliha, veise- ja 
vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, kuivsööt, 
humal, suhkrupeet, suhkruroog ja sigur, 
puu- ja köögivili, lühikese raieringiga 
madalmets ning muud kui toiduks 
kasutatavad põllukultuurid, välja arvatud 
puud, mida kasutatakse selliste toodete 
tootmiseks, mis võivad asendada 
fossiilmaterjale.

Tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetust võib anda üksnes 
järgmistele sektoritele ning toodetele või 
konkreetsetele põllumajanduslikele 
tootmisviisidele seal, kus need on olulised 
majanduslikel, sotsiaalsetel või 
keskkonnaga seotud põhjustel: teravili, 
õliseemned, valgurikkad kultuurid, 
kaunviljad, lina, kanep, riis, pähklid, 
kartulitärklis, piim ja piimatooted, 
seemned, lamba- ja kitseliha, veise- ja 
vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, kuivsööt, 
humal, suhkrupeet, suhkruroog ja sigur, 
puu- ja köögivili ning toiduks kasutatavad 
põllukultuurid, välja arvatud puud, mida 
kasutatakse selliste toodete tootmiseks, mis 
võivad asendada fossiilmaterjale.

Or. pt

Muudatusettepanek 2532
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetust võib anda üksnes 

Tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetust võib anda üksnes 
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järgmistele sektoritele ning toodetele või 
konkreetsetele põllumajanduslikele 
tootmisviisidele seal, kus need on olulised 
majanduslikel, sotsiaalsetel või 
keskkonnaga seotud põhjustel: teravili, 
õliseemned, valgurikkad kultuurid,
kaunviljad, lina, kanep, riis, pähklid, 
kartulitärklis, piim ja piimatooted, 
seemned, lamba- ja kitseliha, veise- ja 
vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, kuivsööt, 
humal, suhkrupeet, suhkruroog ja sigur, 
puu- ja köögivili, lühikese raieringiga 
madalmets ning muud kui toiduks 
kasutatavad põllukultuurid, välja arvatud 
puud, mida kasutatakse selliste toodete 
tootmiseks, mis võivad asendada 
fossiilmaterjale.

järgmistele sektoritele ning toodetele või 
konkreetsetele põllumajanduslikele 
tootmisviisidele seal, kus need on olulised 
majanduslikel, sotsiaalsetel või 
keskkonnaga seotud põhjustel: teravili, 
õliseemned, valgurikkad kultuurid, 
kaunviljad, lina, kanep, riis, pähklid, 
kartulitärklis, piim ja piimatooted, 
seemned, lamba- ja kitseliha, veise- ja 
vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, kuivsööt, 
humal, suhkrupeet, suhkruroog ja sigur, 
puu- ja köögivili, lühikese raieringiga 
madalmets ning muud kui toiduks 
kasutatavad põllukultuurid, välja arvatud 
puud, mida kasutatakse selliste toodete 
tootmiseks, mis võivad asendada 
fossiilmaterjale.

Or. fr

Muudatusettepanek 2533
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetust võib anda üksnes 
järgmistele sektoritele ning toodetele või 
konkreetsetele põllumajanduslikele 
tootmisviisidele seal, kus need on olulised 
majanduslikel, sotsiaalsetel või 
keskkonnaga seotud põhjustel: teravili,
õliseemned, valgurikkad kultuurid, 
kaunviljad, lina, kanep, riis, pähklid, 
kartulitärklis, piim ja piimatooted, 
seemned, lamba- ja kitseliha, veise- ja 
vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, kuivsööt, 
humal, suhkrupeet, suhkruroog ja sigur, 
puu- ja köögivili, lühikese raieringiga 
madalmets ning muud kui toiduks 
kasutatavad põllukultuurid, välja arvatud 
puud, mida kasutatakse selliste toodete 
tootmiseks, mis võivad asendada 
fossiilmaterjale.

Tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetust võib anda üksnes 
järgmistele sektoritele ning toodetele või 
konkreetsetele põllumajanduslikele 
tootmisviisidele seal, kus need on olulised 
majanduslikel, sotsiaalsetel või 
keskkonnaga seotud põhjustel: teravili, 
õliseemned, valgurikkad kultuurid, 
kaunviljad, lina, kanep, riis, pähklid, 
kartulitärklis, piim ja piimatooted, 
seemned, lamba- ja kitseliha, veise- ja 
vasikaliha, oliivisalud, siidiussid, kuivsööt, 
humal, suhkrupeet, suhkruroog ja sigur, 
puu- ja köögivili, lühikese raieringiga 
madalmets ning muud kui toiduks 
kasutatavad põllukultuurid, välja arvatud 
puud, mida kasutatakse selliste toodete 
tootmiseks, mis võivad asendada 
fossiilmaterjale.
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Or. es

Selgitus

„Oliiviõli“ asendatakse „oliivisaludega“, et hõlmata lauaoliivid.

Muudatusettepanek 2534
Jørn Dohrmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetust võib anda üksnes 
järgmistele sektoritele ning toodetele või 
konkreetsetele põllumajanduslikele 
tootmisviisidele seal, kus need on olulised 
majanduslikel, sotsiaalsetel või 
keskkonnaga seotud põhjustel: teravili, 
õliseemned, valgurikkad kultuurid, 
kaunviljad, lina, kanep, riis, pähklid, 
kartulitärklis, piim ja piimatooted, 
seemned, lamba- ja kitseliha, veise- ja 
vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, kuivsööt, 
humal, suhkrupeet, suhkruroog ja sigur, 
puu- ja köögivili, lühikese raieringiga 
madalmets ning muud kui toiduks 
kasutatavad põllukultuurid, välja arvatud 
puud, mida kasutatakse selliste toodete 
tootmiseks, mis võivad asendada 
fossiilmaterjale.

Tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetust võib anda üksnes 
järgmistele sektoritele ning toodetele või 
konkreetsetele põllumajanduslikele 
tootmisviisidele seal, kus need on olulised 
majanduslikel, sotsiaalsetel või 
keskkonnaga seotud põhjustel: teravili, 
õliseemned, valgurikkad kultuurid, 
kaunviljad, lina, kanep, riis, pähklid, piim 
ja piimatooted, lamba- ja kitseliha, veise-
ja vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, kuivsööt, 
humal, suhkrupeet, suhkruroog ja sigur, 
puu- ja köögivili, lühikese raieringiga 
madalmets ning muud kui toiduks 
kasutatavad põllukultuurid, välja arvatud 
puud, mida kasutatakse selliste toodete 
tootmiseks, mis võivad asendada 
fossiilmaterjale.

Or. en

Selgitus

Tootmiskohustusega seotud sissetulekutoetuse kasutamise võimalused peavad olema piiratud. 
Konkurentsimõjude vältimiseks tuleb vältida seemnete ja kartulitärklise tootmiskohustusega 
seotud sissetulekutoetust.

Muudatusettepanek 2535
Estefanía Torres Martínez
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetust võib anda üksnes 
järgmistele sektoritele ning toodetele või 
konkreetsetele põllumajanduslikele 
tootmisviisidele seal, kus need on olulised 
majanduslikel, sotsiaalsetel või 
keskkonnaga seotud põhjustel: teravili,
õliseemned, valgurikkad kultuurid, 
kaunviljad, lina, kanep, riis, pähklid, 
kartulitärklis, piim ja piimatooted, 
seemned, lamba- ja kitseliha, veise- ja 
vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, kuivsööt, 
humal, suhkrupeet, suhkruroog ja sigur, 
puu- ja köögivili, lühikese raieringiga 
madalmets ning muud kui toiduks 
kasutatavad põllukultuurid, välja arvatud 
puud, mida kasutatakse selliste toodete 
tootmiseks, mis võivad asendada 
fossiilmaterjale.

Tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetust võib anda üksnes 
järgmistele sektoritele ning toodetele või 
teatavatele konkreetsetele 
põllumajanduslikele tootmisviisidele seal, 
kus need on olulised majanduslikel, 
sotsiaalsetel või keskkonnaga seotud 
põhjustel: teravili, õliseemned, valgurikkad 
kultuurid, kaunviljad, lina, kanep, riis, 
pähklid, kartulitärklis, mis tahes 
ekstensiivne loomakasvatussektor, piim ja 
piimatooted, seemned, lamba- ja kitseliha, 
veise- ja vasikaliha, kuivatatud puuviljad, 
oliiviõli ja lauaoliivid, vein, 
lillekasvatustooted, siidiussid, kuivsööt, 
humal, suhkrupeet, suhkruroog ja sigur, 
puu- ja köögivili ning lühikese raieringiga 
madalmets.

Or. es

Muudatusettepanek 2536
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 – lõik 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid peavad oma 
strateegiakavades selgelt selgitama, miks 
tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetuse andmine annaks 
lisaväärtust majanduslikele, sotsiaalsetele 
või keskkonnaalastele eesmärkidele ning 
miks ei saa maaelu arengu meetmetega 
sarnaseid eesmärke saavutada.

Or. en
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Muudatusettepanek 2537
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel 
Mato, Esteban González Pons

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – esimene a punkt (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses punktis mainitud toodete 
nimekirja võib laiendada saartel ja 
muudel konkreetsete ebasoodsate 
looduslike tingimustega aladel, et neid 
tingimusi arvesse võtta.

Or. es

Muudatusettepanek 2538
Martin Häusling, Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon tagab kooskõlas V jaotise III 
peatükiga, et tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetust ei anta sektoritele, kus 
on ületootmise probleem.

Or. en

Muudatusettepanek 2539
Esther Herranz García, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ramón Luis 
Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González Pons

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – esimene b punkt (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad lisada esimeses 
punktis loetletutele muid tootmissektoreid, 
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tingimusel et see osutub vajaduste 
analüüsi järel põhjendatuks.

Or. es

Muudatusettepanek 2540
Estefanía Torres Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 a ( uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 30 a

Seotud makseid võib tasuda osadena, et 
edendada selle konkreetse sektori 
struktureerimist, mille jaoks need on 
suunatud, või aidata saavutada muid 
eesmärke, nagu kvaliteedi tõstmine, 
uuendamine, kutseliseks muutmine või 
riskijuhtimine.

Or. es

Muudatusettepanek 2541
Maria Heubuch, Martin Häusling, Florent Marcellesi, Tilly Metz
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Toetusesaajad on abikõlblikud 
tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetuse saamiseks ainult siis, 
kui nende tootmisstandardid on kõrgemad 
kehtivatest keskkonna- ja loomade heaolu 
miinimumstandarditest

Or. en

Muudatusettepanek 2542
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Miguel Viegas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui tootmiskohustusega seotud 
toetust antakse veiste-, lammaste või 
kitsede eest, määravad liikmesriigid 
kindlaks toetuskõlblikkuse tingimused, et 
toetada loomade identifitseerimist ja 
registreerimist kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) 
nr 1760/200032 ning nõukogu määrusega 
(EÜ) nr 21/200433. Ilma et see piiraks 
muude rahastamiskõlblikkuse tingimuste 
kohaldamist, käsitatakse veiseid, lambaid 
ja kitsi rahastamiskõlblikena seni, kuni 
identifitseerimis- ja registreerimisnõuded 
on liikmesriigi poolt asjaomase 
taotlusaasta konkreetseks kuupäevaks 
täidetud.

välja jäetud

_________________

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

33 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).

Or. pt

Muudatusettepanek 2543
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 31 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui tootmiskohustusega seotud 
toetust antakse veiste-, lammaste või 
kitsede eest, määravad liikmesriigid 
kindlaks toetuskõlblikkuse tingimused, et 
toetada loomade identifitseerimist ja 
registreerimist kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu32 määrusega 
(EÜ) nr 1760/2000 ning nõukogu 
määrusega (EÜ) nr 21/200433. Ilma et see 
piiraks muude rahastamiskõlblikkuse 
tingimuste kohaldamist, käsitatakse 
veiseid, lambaid ja kitsi 
rahastamiskõlblikena seni, kuni 
identifitseerimis- ja registreerimisnõuded 
on liikmesriigi poolt asjaomase 
taotlusaasta konkreetseks kuupäevaks 
täidetud.

välja jäetud

_________________

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

33 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).

Or. en

Muudatusettepanek 2544
Tilly Metz, Petras Auštrevičius, John Flack, Eleonora Evi, Jytte Guteland, Sirpa 
Pietikäinen, Anja Hazekamp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui tootmiskohustusega seotud 
toetust antakse veiste-, lammaste või 
kitsede eest, määravad liikmesriigid 
kindlaks toetuskõlblikkuse tingimused, et 
toetada loomade identifitseerimist ja 
registreerimist kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu32 määrusega (EÜ) 
nr 1760/2000 ning nõukogu määrusega 
(EÜ) nr 21/20043333. Ilma et see piiraks 
muude rahastamiskõlblikkuse tingimuste 
kohaldamist, käsitatakse veiseid, lambaid 
ja kitsi rahastamiskõlblikena seni, kuni 
identifitseerimis- ja registreerimisnõuded 
on liikmesriigi poolt asjaomase 
taotlusaasta konkreetseks kuupäevaks 
täidetud.

2. Kui tootmiskohustusega seotud 
toetust antakse veiste-, lammaste või 
kitsede eest, määravad liikmesriigid 
kindlaks osa toetuskõlblikkuse 
tingimustest, et toetada loomade 
identifitseerimist ja registreerimist 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu32 määrusega (EÜ) nr 1760/2000 
ning nõukogu määrusega (EÜ) 
nr 21/20043333.

Or. en

Muudatusettepanek 2545
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui tootmiskohustusega seotud 
toetust antakse veiste-, lammaste või 
kitsede eest, määravad liikmesriigid 
kindlaks toetuskõlblikkuse tingimused, et 
toetada loomade identifitseerimist ja 
registreerimist kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) 
nr 1760/200032 ning nõukogu määrusega 
(EÜ) nr 21/200433. Ilma et see piiraks 
muude rahastamiskõlblikkuse tingimuste 
kohaldamist, käsitatakse veiseid, lambaid 
ja kitsi rahastamiskõlblikena seni, kuni 
identifitseerimis- ja registreerimisnõuded 
on liikmesriigi poolt asjaomase 
taotlusaasta konkreetseks kuupäevaks 
täidetud.

2. Kui tootmiskohustusega seotud 
toetust antakse veiste-, lammaste või 
kitsede eest, määravad liikmesriigid 
kindlaks toetuskõlblikkuse tingimused, et 
toetada loomade identifitseerimist ja 
registreerimist kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) 
nr 1760/200032 ning nõukogu määrusega
(EÜ) nr 21/200433. Ilma et see piiraks 
muude rahastamiskõlblikkuse tingimuste 
kohaldamist, loetakse abi saamiseks 
rahastamiskõlblikuks veised, mille kohta 
on pädevale asutusele esitatud andmed 
vastavalt määruse (EÜ) nr 1760 artikli 7 
lõike 1 teisele taandele, ning lambad ja 
kitsed, mille kohta on esitatud asjaomane 
teave, liikmesriigi poolt asjaomase 
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taotlusaasta konkreetseks kuupäevaks.

_________________ _________________

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

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

33 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).

33 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).

Or. es

Selgitus

Selgitusega tahetakse minimeerida identifitseerimis- ja registreerimisprobleemi, millega 
komisjon on asjaomaseid abimakseid auditeerides eeskätt veiste puhul kokku puutunud.

Muudatusettepanek 2546
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui tootmiskohustusega seotud 
toetust antakse veiste-, lammaste või 
kitsede eest, määravad liikmesriigid 
kindlaks toetuskõlblikkuse tingimused, et 
toetada loomade identifitseerimist ja 
registreerimist kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) 
nr 1760/200032 ning nõukogu määrusega 
(EÜ) nr 21/200433. Ilma et see piiraks 
muude rahastamiskõlblikkuse tingimuste 
kohaldamist, käsitatakse veiseid, lambaid 
ja kitsi rahastamiskõlblikena seni, kuni 

2. Kui tootmiskohustusega seotud 
toetust antakse loomakasvatuse eest, 
määravad liikmesriigid kindlaks 
toetuskõlblikkuse tingimused, et toetada 
loomade identifitseerimist ja 
registreerimist. Ilma et see piiraks muude 
rahastamiskõlblikkuse tingimuste 
kohaldamist, käsitatakse 
põllumajandusloomi rahastamiskõlblikena 
seni, kuni identifitseerimis- ja 
registreerimisnõuded on liikmesriigi poolt 
asjaomase taotlusaasta konkreetseks 
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identifitseerimis- ja registreerimisnõuded 
on liikmesriigi poolt asjaomase taotlusaasta 
konkreetseks kuupäevaks täidetud.

kuupäevaks täidetud.

_________________

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

33 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).

Or. it

Muudatusettepanek 2547
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui tootmiskohustusega seotud 
toetust antakse veiste-, lammaste või 
kitsede eest, määravad liikmesriigid 
kindlaks toetuskõlblikkuse tingimused, et 
toetada loomade identifitseerimist ja 
registreerimist kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu32 määrusega 
(EÜ) nr 1760/2000 ning nõukogu 
määrusega (EÜ) nr 21/20043333. Ilma et 
see piiraks muude rahastamiskõlblikkuse 
tingimuste kohaldamist, käsitatakse 
veiseid, lambaid ja kitsi 
rahastamiskõlblikena seni, kuni 
identifitseerimis- ja registreerimisnõuded 
on liikmesriigi poolt asjaomase 

2. Artikli 29 punktis 2 osutatud 
tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda ainult juhul, kui:
(a) liikmesriik tõendab, et see on ainus 
allesjäänud võimalus, eelkõige seoses 
karjatamissüsteemidega, kus 
keskkonnakavad või tootmiskohustusega 
seotud toetused võivad olla 
karjatamisõigusega ühiskarjamaade või 
rändkarjatamise tõttu keerulised;
(b) liikmesriik tõendab tegelikult kantud 
lisakulude ja saamatajäänud tulu katmist, 
et täita artikli 6 lõike 3 punktide d, e ja f 
konkreetseid eesmärke.
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taotlusaasta konkreetseks kuupäevaks 
täidetud.

_________________

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

33 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).

Or. en

Muudatusettepanek 2548
Nicola Caputo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui tootmiskohustusega seotud 
toetust antakse veiste-, lammaste või 
kitsede eest, määravad liikmesriigid 
kindlaks toetuskõlblikkuse tingimused, et 
toetada loomade identifitseerimist ja 
registreerimist kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) 
nr 1760/200032 ning nõukogu määrusega 
(EÜ) nr 21/200433. Ilma et see piiraks 
muude rahastamiskõlblikkuse tingimuste 
kohaldamist, käsitatakse veiseid, lambaid 
ja kitsi rahastamiskõlblikena seni, kuni 
identifitseerimis- ja registreerimisnõuded 
on liikmesriigi poolt asjaomase taotlusaasta 
konkreetseks kuupäevaks täidetud.

2. Kui tootmiskohustusega seotud 
toetust antakse loomakasvatuse eest, 
määravad liikmesriigid kindlaks 
toetuskõlblikkuse tingimused, et toetada 
loomade identifitseerimist ja registreerimist 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EÜ) nr 1760/200032 ning 
nõukogu määrusega (EÜ) nr 21/200433. 
Ilma et see piiraks muude 
rahastamiskõlblikkuse tingimuste 
kohaldamist, käsitatakse 
põllumajandusloomi rahastamiskõlblikena 
seni, kuni identifitseerimis- ja 
registreerimisnõuded on liikmesriigi poolt 
asjaomase taotlusaasta konkreetseks 
kuupäevaks täidetud.
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_________________ _________________

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

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

33 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).

33 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).

Or. it

Selgitus

Määruse ettepanekus nähakse ette võimalus anda tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetust väga paljudele sektoritele ja toodetele, jättes neist välja vaid üksikud. 
Arvan, et need väljajätmised ei ole asjakohased. Uue toetusmudeliga (New Delivery Model) 
võimaldatakse liikmesriigil teostada riiklikus strateegiakavas strateegilise tähtsusega ja 
selliste sektorite põhjalik hindamine, mille sotsiaal-majanduslik olukord tingib 
tootmiskohustusega seotud toetuse vajaduse.

Muudatusettepanek 2549
Paul Brannen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2 – lõik 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Peale selle, ilma et see piiraks eelmise 
lõike kohaldamist, ei anta toetust 
intensiivsele loomakasvatusele. 
Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 138 vastu delegeeritud õigusakte, 
millega täiendatakse käesolevat määrust, 
määratledes intensiivsete 
loomakasvatussüsteemide liigid, mis ei ole 
toetuskõlblikud tootmiskohustusega 
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seotud toetuse saamiseks, välistades 
tõhusalt toetuse saamisest lüpsiloomad, 
veised või lambad ja kitsed, kui 
abikõlblike hektarite ja loomade arvu 
vahel on lahknevused. Selles sättes 
võetakse arvesse karjakasvatuse või 
rändkarjatamise tavasid.

Or. en

Selgitus

Juba eriaruandes nr 11/2012 on öeldud, et selgete ja piisavate suunavate säteteta võivad 
tootmiskohustusega seotud toetused siiski minna hoopis muude, intensiivsemate 
loomakasvatusmeetodite toetuseks. See ei paranenud ja see mudel peab järgmise reformiga 
muutuma. Ohustatud on ekstensiivne loomakasvatus, mis on seotud traditsiooniliste tavade, 
kõrge loodusväärtusega ökosüsteemidega, ja võimalik, et isegi karjatamine tulekahjude 
ennetamiseks ning maapiirkonnad, kus seda kasutatakse. Intensiivsed süsteemid pole 
sotsiaalse, keskkonna- või loomade heaolu seisukohalt säilitamist väärt.

Muudatusettepanek 2550
Martin Häusling, Maria Heubuch, Florent Marcellesi, Tilly Metz
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui tootmiskohustusega seotud 
toetus on seotud veiste, lammaste ja
kitsedega, võivad liikmesriigid toetada 
ainult rohuga söödetud, rohumaapõhiseid 
karjatussüsteeme, millel on 
märkimisväärselt kõrgemad keskkonna-
või loomade heaolu tulemused.

Or. en

Muudatusettepanek 2551
Tilly Metz, Petras Auštrevičius, John Flack, Eleonora Evi, Jytte Guteland, Sirpa 
Pietikäinen, Anja Hazekamp

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 31 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui tootmiskohustusega seotud 
toetus on seotud 
loomakasvatustoodanguga, loetakse 
abikõlblikuks ainult need 
tootmismeetodid, mis ületavad riiklikke ja 
liidu miinimumnõudeid loomade heaolu 
ja tervise seisukohalt.

Or. en

Selgitus

Tootmiskohustusega seotud toetus peab olema sõltuv tõhustatud säästlikkuskriteeriumide 
järgimisest, sealhulgas loomade heaolu ja tervise osas. Loomakasvatuses peab see olema 
suunatud ainult tootmismeetoditele, mis vähendavad loomkoormust, parandavad loomade 
heaolu ja tervist ning ei aita kaasa antimikroobse resistentsuse tõusule.

Muudatusettepanek 2552
Anja Hazekamp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Loomakasvatus, kus kasutatakse 
kõrget loomkoormust, ei ole toetuskõlblik, 
välja arvatud juhul, kui see on vajalik 
loomkoormuse vähendamiseks mõeldud 
programmide rakendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 2553
Albert Deß, Peter Jahr, Norbert Lins

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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2 a. Tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetust ei anta müügiks 
kasvatatavatele põllukultuuridele, välja 
arvatud valgurikastele kultuuridele.

Or. de

Muudatusettepanek 2554
Martin Häusling, Maria Heubuch, Florent Marcellesi, Tilly Metz
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Komisjon ja liikmesriigid tagavad 
käesoleva määruse V jaotises kirjeldatud 
menetluse tagamisel, et ÜPP 
strateegiakavad sisaldavad sätteid, millega 
tagatakse, et strateegiakava 
programmiperioodi lõpuks ei tohi 
kariloomade kogu loomkoormus 
liikmesriigi kohta ületada 0,7 loomühikut 
hektari kohta.

Or. en

Selgitus

Oluline on tasakaalustada looma- ja taimekasvatust. ÜPP-s on pretsedent, sest kariloomade 
tihedus määrati aastakümneks alates 2003. aastast. Eurostati andmetel on liikmesriikide 
praegune keskmine kariloomade kogu loomkoormus 0,75 loomühikut hektari kohta.

Muudatusettepanek 2555
Martin Häusling, Maria Heubuch, Florent Marcellesi, Tilly Metz
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 c. Kontsentreeritud 
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loomasöödatoimingud ei ole abikõlblikud 
tootmiskohustusega seotud toetuse 
saamiseks.

Or. en

Selgitus

Looma- ja taimekasvatuse uuesti tasakaalustamine on hädavajalik, tagades, et kariloomade 
populatsioon ühe põllumajandusettevõtte kohta ei ületaks näiteks mäletsejaliste puhul 
püsirohumaad või ajutiste rohumaade sööda baaskülvipinda. See piirab struktuurilist 
ületootmist, ülemäärastest toitainetest tingitud keskkonnareostust ja vähendab kliimamõjusid.

Muudatusettepanek 2556
Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 31 a

Järelevalve

Artiklis 119 a (uus) kirjeldatud arengut 
soodustava ühtse poliitika jälgimise osana 
jälgivad liikmesriigid ja komisjon antud 
tootmiskohustusega seotud toetust. Kui 
avastatakse negatiivseid mõjusid, siis 
asjaomase sektori tootmiskohustusega 
seotud teotused peatatakse või 
vähendatakse, et saavutada ülalmainitud 
tingimused.

Komisjon on volitatud algatama dialooge 
arenevate partnerriikidega, kui 
tootmiskohustusega seotud teotused 
mõjutavad negatiivselt kohaliku 
põllumajandus- ja toidusektori arengut, 
eesmärgiga võtta parandusmeetmeid 
(sealhulgas ELi kaubanduspoliitika 
raames), et leevendada kõnealuseid 
negatiivseid mõjusid.

Vajaduse korral võib komisjon vastu võtta 
delegeeritud õigusakte vastavalt artiklile 
138, täiendades käesolevat määrust 
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meetmetega, mille liikmesriigid peavad 
võtma, kui eraldavad tootmiskohustusega 
seotud teotusi, et kõrvaldada negatiivsed 
mõjud põllumajandus- ja toidusektori 
arengule partnerriikides.

Or. en

Muudatusettepanek 2557
Martin Häusling, Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 32 välja jäetud

Meetmed, millega vältida 
tootmiskohustusega seotud toetuse saajate 
kahju turgude struktuurilise 
tasakaalustamatuse tõttu vastavas sektoris

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 138 vastu delegeeritud õigusakte, 
millega täiendatakse käesolevat määrust 
seoses meetmetega, millega vältida 
vabatahtliku tootmiskohustusega seotud 
toetuse saajate kahju turgude 
struktuurilise tasakaalustamatuse tõttu 
vastavas sektoris. Kõnealuste delegeeritud 
õigusaktidega võidakse liikmesriikidel 
lubada otsustada, et toodanguga seotud 
sissetulekutoetuse maksmist võib jätkata 
kuni 2027. aastani nende tootmisühikute 
alusel, mille eest varasemal 
võrdlusperioodil toetust anti.

Or. en

Muudatusettepanek 2558
Estefanía Torres Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – esimene lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 138 vastu delegeeritud õigusakte, 
millega täiendatakse käesolevat määrust 
seoses meetmetega, millega vältida 
vabatahtliku tootmiskohustusega seotud 
toetuse saajate kahju turgude 
struktuurilise tasakaalustamatuse tõttu 
vastavas sektoris. Kõnealuste delegeeritud 
õigusaktidega võidakse liikmesriikidel 
lubada otsustada, et toodanguga seotud 
sissetulekutoetuse maksmist võib jätkata 
kuni 2027. aastani nende tootmisühikute 
alusel, mille eest varasemal 
võrdlusperioodil toetust anti.

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 2559
Angélique Delahaye, Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 2560
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. fr
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Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on jätta nimetamata Euroopa Majandusühenduse ja 
Ameerika Ühendriikide vahel sõlmitud õliseemneid käsitlev vastastikkuse mõistmise 
memorandum, sest see on üleliigne ja takistab pidevalt õliseemnete kasvatamise arengut. See 
on kooskõlas Euroopa parlamendi seisukohaga, mis võeti vastu 27. märtsi 2018. aasta 
resolutsioonis: „et kuigi 1992. aasta Blair House’i leping endiselt kehtib, on see sisuliselt 
iganenud ega tohiks tõkestada valgurikaste kultuuride kestlikku arengut Euroopas“.

Muudatusettepanek 2561
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Põllumajanduspoliitikat käsitlevas õigusaktis ei ole vaja täpsustada toetuste raamistikku 
rahvusvahelise kaubanduse reeglite valguses, kuna neid reegleid kohaldatakse igal juhul. 
Sellist artiklit ei ole kas määruses (EÜ) 1307/2013.

Muudatusettepanek 2562
Karine Gloanec Maurin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2563
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 33 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui tootmiskohustusega seotud toetuse 
raames toimuv sekkumine hõlmab mõnda 
või kõiki Euroopa Majandusühenduse ja 
Ameerika Ühendriikide vahelise 
õliseemneid käsitleva vastastikuse 
mõistmise memorandumi lisas osutatud 
õliseemet34 , siis rahvusvahelistele nõuetele 
vastavuse tagamist silmas pidades ei tohi 
kogu toetatav pindala, mis põhineb 
asjaomase liikmesriigi ÜPP 
strateegiakavaga hõlmatud kavandatud 
väljunditel, ületada toetatavat 
maksimumpindala kogu liidu kohta kokku.

Kui tootmiskohustusega seotud toetuse 
raames toimuv sekkumine hõlmab mõnda 
või kõiki Euroopa Majandusühenduse ja 
Ameerika Ühendriikide vahelise 
õliseemneid käsitleva vastastikuse 
mõistmise memorandumi lisas osutatud 
õliseemet34 , siis rahvusvahelistele nõuetele 
vastavuse tagamist silmas pidades ei tohi 
kogu toetatav pindala, mis põhineb 
asjaomase liikmesriigi ÜPP 
strateegiakavaga hõlmatud kavandatud 
väljunditel, ületada toetatavat 
maksimumpindala kogu liidu kohta kokku. 
Selles kontekstis on sojauba valgurikas 
taim.

_________________ _________________

34 Euroopa Ühenduse ja Ameerika 
Ühendriikide vaheline vastastikuse 
mõistmise memorandum GATTi alla 
kuuluvate õliseemnete kohta (EÜT L 147, 
18.6.1993).

34 Euroopa Ühenduse ja Ameerika 
Ühendriikide vaheline vastastikuse
mõistmise memorandum GATTi alla 
kuuluvate õliseemnete kohta (EÜT L 147, 
18.6.1993).

Or. en

Selgitus

Oluline on tagada, et sojauba käsitletaks CIS-i suhtes artikli 86 lõikes 5 nimetatud valgurikka 
taimena, nagu praeguses süsteemis.

Muudatusettepanek 2564
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hiljemalt kuus kuud pärast käesoleva 
määruse jõustumist võtab komisjon vastu 
rakendusaktid, millega kehtestatakse iga 
liikmesriigi jaoks soovituslik 
võrdluspindala, mis on arvutatud lähtuvalt 

Hiljemalt kuus kuud pärast käesoleva 
määruse jõustumist võtab komisjon vastu 
rakendusaktid, millega kehtestatakse iga 
liikmesriigi jaoks soovituslik 
võrdluspindala, mis on arvutatud lähtuvalt 
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iga liikmesriigi osakaalust liidu keskmises
haritavas pindalas käesoleva määruse 
vastuvõtmisele eelnenud viie aasta 
jooksul. Nimetatud rakendusaktid võetakse 
vastu kooskõlas artikli 139 lõikes 2 
osutatud kontrollimenetlusega.

iga liikmesriigi osakaalust võrdluspindala 
kindlaksmääramise aluseks olnud
haritavas pindalas. Nimetatud 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 139 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. es

Muudatusettepanek 2565
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 - lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Vastastikkuse mõistmise 
memorandumi kiire küsimärgi alla 
seadmine selleks, et liikmesriigid saaksid 
tagasi oma suveräänsuse valgurikaste 
kultuuride osas ja et oluliselt vähendada 
Euroopa sõltuvust kolmandate riikide 
impordist; valgurikaste kultuuride 
tootjatele tuleb määrata piisav 
tootmiskohustusega seotud 
sissetulekuteotus.

Or. fr

Muudatusettepanek 2566
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui liikmesriigid kavatsevad suurendada 
oma kavandatud väljundeid, millele on 
osutatud lõikes 1 ja mille komisjoni on 
nende ÜPP strateegiakavades heaks 
kiitnud, teatavad nad komisjonile 
läbivaadatud kavandatavad väljundid ÜPP 
strateegiakava muutmise taotluses vastavalt 

Kui liikmesriigid kavatsevad suurendada 
oma kavandatud väljundeid, millele on 
osutatud lõikes 1 ja mille komisjoni on 
nende ÜPP strateegiakavades heaks 
kiitnud, teatavad nad komisjonile 
läbivaadatud kavandatavad väljundid ÜPP 
strateegiakava muutmise taotluses vastavalt 
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artiklile 107 enne asjaomasele 
taotlusaastale eelneva aasta 1. jaanuari.

artiklile 107 enne asjaomasele 
taotlusaastale eelneva aasta 1. jaanuari. 
Muudatust ei arvestata artikli 107 lõike 7 
kohaldamisel.

Or. en

Selgitus

Muudatus muudab paindlikumaks artikli 107 kohaselt lubatud strateegiakavade muudatuste 
arvu.

Muudatusettepanek 2567
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 3 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga asjaomane liikmesriik esitab ÜPP 
strateegiakava vastava muutmistaotluse
koos läbivaadatud vähenduskoefitsiendiga, 
millele on osutatud teises lõigus, enne 
asjaomasele taotlusaastale eelneva aasta 1. 
aprilli. Läbivaadatud vähenduskoefitsient 
kehtestatakse rakendusaktiga, millega 
kiidetakse heaks ÜPP strateegiakava 
muutmine, nagu on osutatud artikli 107 
lõikes 8.

Iga asjaomane liikmesriik esitab 
komisjonile läbivaadatud 
vähenduskoefitsiendi, millele on osutatud 
teises lõigus, enne asjaomasele 
taotlusaastale eelneva aasta 1. aprilli 
Läbivaadatud vähenduskoefitsient 
kehtestatakse rakendusaktiga, millega 
kiidetakse heaks ÜPP strateegiakava 
muutmine, nagu on osutatud artikli 107 
lõikes 8.

Or. es

Muudatusettepanek 2568
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõike 1 esimeses lõigus osutatud 
vastastikuse mõistmise memorandumiga 
hõlmatud õliseemnete puhul teatavad 
liikmesriigid komisjonile artiklis 121 

4. Lõike 1 esimeses lõigus osutatud 
vastastikuse mõistmise memorandumiga 
hõlmatud õliseemnete puhul teatavad 
liikmesriigid komisjonile artiklis 121 
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osutatud iga-aastastes tulemusaruannetes 
nende hektarite kogusumma, mille eest 
toetust tegelikult maksti.

osutatud iga kolme aasta järel esitatavates
tulemusaruannetes nende hektarite 
kogusumma, mille eest toetust tegelikult 
maksti.

Or. en

Muudatusettepanek 2569
Peter Jahr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõike 1 esimeses lõigus osutatud 
vastastikuse mõistmise memorandumiga 
hõlmatud õliseemnete puhul teatavad 
liikmesriigid komisjonile artiklis 121 
osutatud iga-aastastes tulemusaruannetes 
nende hektarite kogusumma, mille eest 
toetust tegelikult maksti.

4. Lõike 1 esimeses lõigus osutatud 
vastastikuse mõistmise memorandumiga 
hõlmatud õliseemnete puhul teatavad 
liikmesriigid komisjonile artiklis 121 
osutatud tulemusaruannetes nende hektarite 
kogusumma, mille eest toetust tegelikult 
maksti.

Or. de

Muudatusettepanek 2570
Beata Gosiewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid annavad puuvilla eritoetust 
tegelikele põllumajandustootjatele, kes 
toodavad CN-koodi 5201 00 alla kuuluvat 
puuvilla käesolevas alajaos sätestatud 
tingimustel.

Liikmesriigid annavad puuvilla eritoetust 
põllumajandustootjatele, kes toodavad CN-
koodi 5201 00 alla kuuluvat puuvilla 
käesolevas alajaos sätestatud tingimustel.

Or. pl

Muudatusettepanek 2571
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid annavad puuvilla eritoetust 
tegelikele põllumajandustootjatele, kes 
toodavad CN-koodi 5201 00 alla kuuluvat 
puuvilla käesolevas alajaos sätestatud 
tingimustel.

Liikmesriigid annavad puuvilla eritoetust 
põllumajandustootjatele, kes toodavad CN-
koodi 5201 00 alla kuuluvat puuvilla 
käesolevas alajaos sätestatud tingimustel.

Or. de

Muudatusettepanek 2572
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Puuvilla eritoetust antakse 
toetuskõlbliku puuvillakasvatusmaa hektari 
kohta. Maa-ala on toetuskõlblik üksnes 
siis, kui see paikneb põllumajandusmaal, 
millel liikmesriik on puuvillakasvatuse 
heaks kiitnud, sellele on külvatud 
liikmesriigi heakskiidetud sorte ja saagi 
tegelik koristamine sellelt toimub 
normaalsetel kasvutingimustel.

1. Puuvilla eritoetust antakse 
toetuskõlbliku puuvillakasvatusmaa hektari 
kohta. Maa-ala on toetuskõlblik üksnes 
siis, kui see paikneb põllumajandusmaal, 
millel liikmesriik on puuvillakasvatuse 
heaks kiitnud, sellele on külvatud 
liikmesriigi heakskiidetud sorte ja saagi 
tegelik koristamine sellelt toimub 
normaalsetel kasvutingimustel. Puuvilla 
monokultuur jäetakse välja.

Or. en

Muudatusettepanek 2573
Momchil Nekov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Puuvilla eritoetust antakse 1. Puuvilla eritoetust antakse 
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toetuskõlbliku puuvillakasvatusmaa hektari 
kohta. Maa-ala on toetuskõlblik üksnes 
siis, kui see paikneb põllumajandusmaal, 
millel liikmesriik on puuvillakasvatuse 
heaks kiitnud, sellele on külvatud 
liikmesriigi heakskiidetud sorte ja saagi 
tegelik koristamine sellelt toimub 
normaalsetel kasvutingimustel.

toetuskõlbliku puuvillakasvatusmaa hektari 
kohta. Maa-ala on toetuskõlblik üksnes 
siis, kui see paikneb põllumajandusmaal, 
millel liikmesriik ja on sobilik
puuvillakasvatuseks, sellele on külvatud 
liikmesriigi heakskiidetud sorte ja saagi 
tegelik koristamine sellelt toimub 
normaalsetel kasvutingimustel.

Or. en

Muudatusettepanek 2574
Momchil Nekov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Bulgaaria: 3342 ha – Bulgaaria: 6885 ha

Or. en

Selgitus

Vastavalt viimasele avaldatud statistikale on riigi puuvillatootmine enam kui 
kahekordistunud, mis peegeldab puuvillatöötlejate kasvavat huvi selle kultuuri vastu. EL on 
puuvilla netoimportija, mis tähendab, et transpordi põhjustatud kliimamõju väheneks samuti, 
kui kultuuri kasvatataks kohapeal.

Muudatusettepanek 2575
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 138 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega täiendatakse kõnealust 
määrust seoses eeskirjadega puuvilla 
eritoetuse andmise tingimuste kohta, 
rahastamiskõlblikkuse nõuete ja 

välja jäetud
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agronoomiatavade kohta.

Or. es

Muudatusettepanek 2576
Momchil Nekov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) turustrateegiate väljatöötamine 
puuvilla müügiedenduseks kvaliteedi 
sertifitseerimissüsteemide kaudu.

(e) turustrateegiate väljatöötamine 
kohapeal kasvatatud puuvilla ja 
puuvillapõhiste toodete müügiedenduseks 
müügiedenduse ja kvaliteedi 
sertifitseerimissüsteemide kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 2577
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) puu- ja köögiviljasektor, nagu on 
osutatud määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 
1 lõike 2 punktis i;

(a) puu- ja köögiviljasektor, nagu on 
osutatud määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 
1 lõike 2 punktis i, kaasaarvatud 
töötlemiseks ettenähtud puu- ja 
köögiviljad

Or. fr

Muudatusettepanek 2578
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) puu- ja köögiviljasektor, nagu on 
osutatud määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 
1 lõike 2 punktis i;

(a) puu- ja köögiviljasektor, nagu on 
osutatud määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 
1 lõike 2 punktis i, kaasaarvatud 
töötlemiseks ettenähtud puu- ja 
köögiviljad;

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on täpsustada, et rakenduskavad võivad hõlmata töötlemiseks 
ettenähtud puu- ja köögivilju.

Muudatusettepanek 2579
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) puu- ja köögiviljasektor, nagu on 
osutatud määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 
1 lõike 2 punktis i;

(a) puu- ja köögiviljasektor, nagu on 
osutatud määruse (EL) nr 1308/2013 
artikli 1 lõike 2 punktis i, sealhulgas 
töötlemiseks mõeldud puu- ja köögivili;

Or. es

Muudatusettepanek 2580
Hilde Vautmans

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) puu- ja köögiviljasektor, nagu on 
osutatud määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 
1 lõike 2 punktis i;

(a) puu- ja köögiviljasektor, nagu on 
osutatud määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 
1 lõike 2 punktis i, sealhulgas töötlemiseks 
ettenähtud puu- ja köögiviljad;

Or. en
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Muudatusettepanek 2581
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) puu- ja köögiviljasektor, nagu on 
osutatud määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 
1 lõike 2 punktis i;

(a) värskete või töötlemiseks 
ettenähtud puu- ja köögiviljade sektor, 
nagu on osutatud määruse (EL) nr 
1308/2013 artikli 1 lõike 2 punktis i;

Or. it

Muudatusettepanek 2582
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) puu- ja köögiviljasektor, nagu on 
osutatud määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 
1 lõike 2 punktis i;

(a) puu- ja köögiviljasektor, nagu on 
osutatud määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 
1 lõike 2 punktis i, sealhulgas töötlemiseks 
ettenähtud puu- ja köögiviljad;

Or. en

Muudatusettepanek 2583
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) puu- ja köögiviljasektor, nagu on 
osutatud määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 
1 lõike 2 punktis i;

(a) puu- ja köögiviljasektor, nagu on 
osutatud määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 
1 lõike 2 punktides i ja j;

Or. it
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Muudatusettepanek 2584
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) puu- ja köögiviljasektor, nagu on 
osutatud määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 
1 lõike 2 punktis i;

(a) puu- ja köögiviljasektor, nagu on 
osutatud määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 
1 lõike 2 punktides i ja j;

Or. it

Muudatusettepanek 2585
Martin Häusling, Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) liblikõieliste taimede sektor;

Or. en

Muudatusettepanek 2586
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) tubakasektor;

Or. en

Selgitus

I fully agree with EU and national programmes for restricting smoking. However, the 
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situation of tobacco producers in the EU is not related to the public health question at all. 
These producers are fully complying with severe EU standards and they are farming mainly 
in disadvantaged areas and regions and on bad-quality soil. Many disadvantaged social 
groups such as Roma are working in this labour-intensive sector, so their jobs have to be 
saved also by using well-targeted EU funds. Without that, tobacco and cigarettes from third 
countries not complying with severe EU standards at all would be bought by consumers in the 
EU.

Muudatusettepanek 2587
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1 – punkt e b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e b) kartulisektor (0701 kartul, värske 
või jahutatud);

Or. en

Muudatusettepanek 2588
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1 – punkt e c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e c) GMO-vabad valgurikkad taimed;

Or. en

Muudatusettepanek 2589
Manolis Kefalogiannis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) muud sektorid, millele on osutatud 
määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 1 lõike 

(f) muud sektorid, millele on osutatud 
määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 1 lõike 
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2 punktides a–h, k, m, o–t ja w. 2 punktides a–h, k, m, o–t ja w, samuti 
valgurikkad kultuurid, kartul, küülikud, 
puuvill ja hobuslased.

Or. en

Selgitus

Komisjoni poolt välja pakutud loetelu on liiga piirav ning see ei hõlma muu hulgas 
valgurikkaid kultuure, mis on vastuolus ELi poliitilise tahtega edendada neid kultuure, mis 
aitavad lisaks lämmastiku sidumisele vähendada loomse toidu puudust.

Muudatusettepanek 2590
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) muud sektorid, millele on osutatud 
määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 1 lõike 2 
punktides a –h, k, m, o–t ja w.

(f) muud sektorid:
(i) millele on osutatud määruse (EL) nr 
1308/2013 artikli 1 lõike 2 punktides a –h, 
k, m, o–t ja w;
(ii) valgurikkad kultuurid.

Or. fr

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga laiendatakse rakenduskavasid „muud sektorid“ sektoritele, mida 
(ühise turukorralduse ühtne) määrus 1308/2013 ei kata, eelkõige valgurikastele kultuuridele.

Muudatusettepanek 2591
Ivari Padar

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) muud sektorid, millele on osutatud 
määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 1 lõike 2 
punktides a–h, k, m, o–t ja w.

(f) muud sektorid, millele on osutatud 
määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 1 lõike 2 
punktides a–h, k, m, o–t ja w, samuti 



AM\1171743ET.docx 53/181 PE631.982v01-00

ET

valgurikkad kultuurid, kartul, küülikud ja 
puuvill.

Or. et

Muudatusettepanek 2592
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) muud sektorid, millele on osutatud 
määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 1 lõike 2 
punktides a–h, k, m, o–t ja w.

(f) määruse (EÜ) nr 1308/2013 artikli 
1 lõikes 2 osutatud muud sektorid;

Or. en

Muudatusettepanek 2593
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – esimene lõik – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) muud sektorid, millele on osutatud 
määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 1 lõike 2
punktides a–h, k, m, o–t ja w.

(f) muud sektorid, millele on osutatud 
määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 1 
lõikes 2, samuti valgurikkad kultuurid, 
kartul, küülikud, puuvill ja hobuslased.

Or. es

Muudatusettepanek 2594
Estefanía Torres Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – esimene lõik – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek



PE631.982v01-00 54/181 AM\1171743ET.docx

ET

(f) muud sektorid, millele on osutatud 
määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 1 lõike 2 
punktides a–h, k, m, o–t ja w.

(f) muud sektorid, välja arvatud 
kartul, millele on osutatud määruse (EL) 
nr 1308/2013 artikli 1 lõike 2 punktides a–
h, k, m, o–t ja w.

Or. es

Muudatusettepanek 2595
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) muud sektorid, millele on osutatud 
määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 1 lõike 2 
punktides a–h, k, m, o–t ja w.

(f) muud sektorid, millele on osutatud 
määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 1 lõikes
2.

Or. it

Muudatusettepanek 2596
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – esimene lõik – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) muud sektorid, millele on osutatud 
määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 1 lõike 
2 punktides a–h, k, m, o–t ja w.

(f) muud sektorid, millele ei ole
osutatud punktides a–e, mis on lisatud 
Euroopa Liidu toimimise lepingu 
I lisasse, nagu kartul, küülikud ja puuvill. 

Or. es

Muudatusettepanek 2597
Nicola Caputo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõik 1 – punkt f
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) muud sektorid, millele on osutatud 
määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 1 lõike 2 
punktides a–h, k, m, o–t ja w.

(f) muud sektorid, millele on osutatud 
määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 1 lõikes
2.

Or. it

Selgitus

Pean vajalikuks mitte mingil viisil piirata võimalust määratleda mõistet „muud sektorid“ 
valdkondlike sekkumistena, mis lisanduvad traditsioonilistele sektoritele (puu- ja köögiviljad, 
viinamarjakasvatus ja veinitootmine, oliivikasvatus jne). Riiklikus strateegiakavas 
määratakse vajaduste ja võimaluste põhjalikule analüüsile tuginedes kindlaks kõnealused 
määravad tegurid, millele nende meetmete võtmisel keskenduda.

Muudatusettepanek 2598
Martin Häusling, Maria Heubuch, Florent Marcellesi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) muud sektorid, millele on osutatud 
määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 1 lõike 2 
punktides a–h, k, m, o–t ja w.

(f) muud sektorid, millele on osutatud 
määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 1 lõike 2 
punktides a–h, k, m, o, p, r, s ja w.

Or. en

Selgitus

Eemaldab nimekirjast (q) sealiha ja (t) kodulinnuliha

Muudatusettepanek 2599
Marijana Petir

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) muud sektorid, millele on osutatud (f) muud sektorid, millele on osutatud 
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määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 1 lõike 2 
punktides a–h, k, m, o–t ja w.

määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 1 lõike 2 
punktides a–h, k, m, o–t ning w ja x.

Or. hr

Muudatusettepanek 2600
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid võivad otsustada oma 
ÜPP strateegiakavas rakendada 
sektoripõhised sekkumisliike, millele on 
osutatud artikli 39 punktides d, e ja f.

3. Liikmesriigid võivad otsustada oma 
ÜPP strateegiakavas rakendada 
sektoripõhised sekkumisliike, millele on 
osutatud artikli 39 punktides d, e ja f. 
Sekkumine võib toimuda 
tootjaorganisatsioonide ja nende liitude 
esitatud rakenduskavade või riiklike 
mitmeaastaste toetusprogrammide näol.
Liikmesriigid võtavad iga sektori 
asjaomase sekkumisliigi valikul aluseks 
strateegiakava.

Or. es

Selgitus

Muudes sektorites peale artikli 39 punktides a–e mainitute võib sekkumine toimuda 
toetusprogrammide (nt mesindus) või rakenduskavade näol, mida juhivad 
tootjaorganisatsioonid ja nende liidud. Liikmesriigid peavad valima kõige sobivama ja 
põhjendama oma valikut strateegiakavas. 

Muudatusettepanek 2601
Ivari Padar

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid valivad oma ÜPP 
strateegiakavasse sektorid, milles artiklis 
60 kehtestatud sekkumisliike rakendada. 



AM\1171743ET.docx 57/181 PE631.982v01-00

ET

Iga sektori puhul valivad nad ühe või 
mitu eesmärki artiklis 59 osutatud 
eesmärkide seast ja sekkumisliigid artikli 
60 lõigetes 1 ja 2 esitatud sekkumisliikide 
seast. Iga võimaliku sekkumisviisi puhul 
põhjendavad liikmesriigid oma sektorite, 
eesmärkide, sekkumisliikide ja sekkumiste 
valikut.

Or. en

Muudatusettepanek 2602
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas 
artikliga 138 vastu delegeeritud õigusakte, 
millega täiendatakse käesolevat määrust 
nõuetega, millega täiendatakse käesolevas 
peatükis sätestatud nõudeid, eelkõige 
seoses järgmisega:

ELi toetuskorra ühtse rakendamise 
tagamiseks ja konkurentsi moonutamise 
vältimiseks antakse komisjonile õigus 
võtta kooskõlas artikliga 138 vastu 
delegeeritud õigusakte, millega 
täiendatakse käesolevat määrust nõuetega, 
millega täiendatakse käesolevas peatükis 
sätestatud nõudeid, eelkõige seoses 
järgmisega:

Or. es

Muudatusettepanek 2603
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) käesolevas peatükis kehtestatud 
sekkumisliikide nõuetekohase toimimise 
tagamine;

(a) käesolevas peatükis kehtestatud 
sekkumisliikide nõuetekohase toimimise ja 
puu- ja köögiviljasektoris 
tootjaorganisatsioonidele ja nende 
liitudele tõhus, sihipärase ja jätkusuutliku 
toetuse tagamine vastavalt määruse 
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1308/2013 artiklitele 37 ja 227.

Or. en

Muudatusettepanek 2604
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) käesolevas peatükis kehtestatud 
sekkumisliikide nõuetekohase toimimise 
tagamine;

(a) käesolevas peatükis kehtestatud 
sekkumisliikide nõuetekohase toimimise 
tagamine, eelkõige juhul, kui rakendamise 
erinevused liikmesriikides võiksid 
konkurentsi moonutada;

Or. es

Muudatusettepanek 2605
Estefanía Torres Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – esimene lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) liidu rahalise toetuse ülemmäär 
turult kõrvaldamise korral, millele on 
osutatud artikli 46 lõike 4 punktis a, ja 
sekkumisliikide korral, millele on osutatud 
artikli 52 lõikes 3;

(c) liidu rahalise toetuse ülemmäär 
turult kõrvaldamise korral, millele on 
osutatud artikli 46 lõike 4 punktis a, ja 
sekkumisliikide korral, millele on osutatud 
artikli 52 lõikes 3; samuti tasuta 
jaotamisest kõrvaldatud toodete 
kindlaksmääratud pakendi- ja 
transpordikulu ning sellel eesmärgil 
kohaletoimetamisele eelnenud 
töötlemiskulud.

Or. es

Muudatusettepanek 2606
Clara Eugenia Aguilera García
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – esimene lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) liidu rahalise toetuse ülemmäär 
turult kõrvaldamise korral, millele on 
osutatud artikli 46 lõike 4 punktis a, ja 
sekkumisliikide korral, millele on osutatud 
artikli 52 lõikes 3;

(c) liidu rahalise toetuse ülemmäär 
turult kõrvaldamise korral, millele on 
osutatud artikli 46 lõike 4 punktis a, ja 
sekkumisliikide korral, millele on osutatud 
artikli 52 lõikes 3, samuti tasuta 
jaotamisest kõrvaldatud toodete 
kindlaksmääratud pakendi- ja 
transpordikulu ning sellel eesmärgil 
kohaletoimetamisele eelnenud 
töötlemiskulud;

Or. es

Muudatusettepanek 2607
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) liidu rahalise toetuse ülemmäär 
turult kõrvaldamise korral, millele on 
osutatud artikli 46 lõike 4 punktis a, ja 
sekkumisliikide korral, millele on osutatud 
artikli 52 lõikes 3;

(c) liidu rahalise toetuse ülemmäär 
turult kõrvaldamise korral, millele on 
osutatud artikli 43 lõike 2 punktis d, ja 
sekkumisliikide korral, millele on osutatud 
artikli 52 lõikes 3;

Or. en

Muudatusettepanek 2608
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – esimene lõik – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) kõikide sekkumisega seotud 
mõistete määratluste kehtestamine 
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puuvilja- ja köögiviljasektoris, nagu:
tootja, tootjaliikmesriigid, mittetootja-
liikmesriigid, liige, tütarettevõtja, 
piiriülene, meede, tegevus, investeering, 
ühinemine jne.

Or. es

Muudatusettepanek 2609
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – esimene lõik – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c b) tootjaorganisatsioonide ja 
tootjaorganisatsioonide liitude 
tunnustamise kriteeriumide ja nõuete 
kehtestamine puuvilja- ja 
köögiviljasektoris, nagu: liikmete arv ja 
turustatud toodangu miinimumväärtus, 
liikmesuse tingimused ja nõuded, 
rahastamiskõlblikud struktuurid, 
vahendid ja tegevused (muu hulgas);

Or. es

Muudatusettepanek 2610
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – esimene lõik – punkt c c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c c) rakendusfondi loomise ja 
haldamise ning abi- ja ettemaksetaotluste 
tingimuste kehtestamine;

Or. es

Muudatusettepanek 2611
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Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – esimene lõik – punkt c d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c d) rahastamiskõlblike meetmete 
määratluse, sekkumisliikide ja 
rahastamiskõlblikkuse tingimuste 
kehtestamine käesoleva määruse 
artiklis 43 loetletud sektoripõhiste 
sekkumiste kasutuselevõtul;

Or. es

Muudatusettepanek 2612
Estefanía Torres Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – esimene lõik – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) kõikide sekkumisega seotud 
mõistete määratluste kehtestamine 
puuvilja- ja köögiviljasektoris, nagu:
tootja, tootjaliikmesriik, mittetootja-
liikmesriigid, tütarettevõtja, piiriülene, 
meede, investeering, ühinemine.

Or. es

Muudatusettepanek 2613
Estefanía Torres Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – esimene lõik – punkt e b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e b) tootjaorganisatsioonide ja 
tootjaorganisatsioonide liitude 
tunnustamise kriteeriumid ja rekvisiidid 
puuviljasektoris, muu hulgas liikmete arv, 
turustatud toodangu miinimumväärtus, 
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liikmesuse tingimused ja nõuded ning 
nõutavad struktuurid, vahendid ja 
tegevused;

Or. es

Muudatusettepanek 2614
Estefanía Torres Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – esimene lõik – punkt e c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e c) rakendusfondi loomise ja 
haldamise ning abi- ja 
ettemaksetataotluste tingimused;

Or. es

Muudatusettepanek 2615
Estefanía Torres Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – esimene lõik – punkt e d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e d) rahastamiskõlblikud tegevused, 
sekkumisliigid ja rahastamiskõlblikkuse 
tingimused käesoleva määruse artiklis 43 
loetletud sektoripõhiste sekkumiste 
kasutuselevõtul;

Or. es

Muudatusettepanek 2616
Estefanía Torres Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 a ( uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 41 a

Valdkondlike kavade tingimuslikkus

Käesolevas peatükis käsitletud 
sektoripõhised sekkumised peavad 
vastama artiklit 11 tingimuslikkuse 
sätetele ja investeeringute korral artikli 68 
lõikele 2. Kui liikmesriigi ÜPP 
strateegiakava kiidetakse heaks, esitab ta 
analüüsi, et seda liiki sekkumisprogramm 
ei avalda keskkonnale kahjulikku mõju 
ega kahjusta ühelgi viisil XI lisas 
osutatud õigusaktidest tulenevate 
kohustuste täitmist.

Or. es

Muudatusettepanek 2617
Martin Häusling, Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 1 - sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Puu- ja köögiviljasektoris püütakse 
saavutada järgmisi eesmärke:

Olenemata artiklite 5 ja 6 
üldeesmärkidest, on puu- ja 
köögiviljasektoris järgmised eesmärgid:

Or. en

Muudatusettepanek 2618
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) planeerida tootmist ja kohandada 
seda vastavalt nõudlusele, eriti seoses 
kvaliteedi ja koguse, tootmiskulude 

(a) planeerida tootmist, sealhulgas 
puu- ja köögiviljade Euroopa registri 
(mida ajakohastatakse seoses taimeliikide 
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optimeerimise, investeeringutasuvuse ja 
omahindade tasakaalustamisega; 
kõnealused eesmärgid on seotud artikli 6 
lõike 1 punktides a, b, c ja i osutatud 
erieesmärkidega;

ja -sortidega kord aastas) loomise teel, ja 
kohandada seda vastavalt nõudlusele, eriti 
seoses kvaliteedi ja koguse, tootmiskulude 
optimeerimise, investeeringutasuvuse ja 
omahindade tasakaalustamisega, et 
võimaldada tootjaorganisatsioonide või 
tootjaorganisatsioonide liitude liikmetel 
saavutada turu keskmisest suurem 
kaubanduslik väärtus; kõnealused 
eesmärgid on seotud artikli 6 lõike 1 
punktides a, b, c ja i osutatud 
erieesmärkidega;

Or. it

Muudatusettepanek 2619
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) planeerida tootmist ja kohandada 
seda vastavalt nõudlusele, eriti seoses 
kvaliteedi ja koguse, tootmiskulude 
optimeerimise, investeeringutasuvuse ja
omahindade tasakaalustamisega; 
kõnealused eesmärgid on seotud artikli 6 
lõike 1 punktides a, b, c ja i osutatud 
erieesmärkidega;

(a) planeerida tootmist ja kohandada 
seda vastavalt nõudlusele, eriti seoses 
kvaliteedi ja koguse, tootmiskulude 
optimeerimise, investeeringutasuvuse,
omahindade tasakaalustamisega ja rääkida 
liikmete nimel läbi põllumajandustoodete 
pakkumisega seotud lepingud; kõnealused 
eesmärgid on seotud artikli 6 lõike 1 
punktides a, b, c ja i osutatud 
erieesmärkidega;

Or. fr

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga viiakse tootjaorganisatsioonide rakenduskavadega soetud 
eesmärgid kooskõlla määrusega 2017/2393 määruse 1308/2013 artiklisse 152 sisse viidud 
muudatustega.

Muudatusettepanek 2620
Matt Carthy
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) planeerida tootmist ja kohandada 
seda vastavalt nõudlusele, eriti seoses 
kvaliteedi ja koguse, tootmiskulude 
optimeerimise, investeeringutasuvuse ja 
omahindade tasakaalustamisega; 
kõnealused eesmärgid on seotud artikli 6 
lõike 1 punktides a, b, c ja i osutatud 
erieesmärkidega;

(a) lühikesed tarneahelad, planeerida 
tootmist ja kohandada seda vastavalt 
nõudlusele, eriti seoses kvaliteedi ja 
koguse, tootmiskulude optimeerimise, 
investeeringutasuvuse ja omahindade 
tasakaalustamisega; kõnealused eesmärgid 
on seotud artikli 6 lõike 1 punktides a, b, c 
ja i osutatud erieesmärkidega;

Or. en

Muudatusettepanek 2621
Momchil Nekov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) planeerida tootmist ja kohandada 
seda vastavalt nõudlusele, eriti seoses 
kvaliteedi ja koguse, tootmiskulude 
optimeerimise, investeeringutasuvuse ja 
omahindade tasakaalustamisega; 
kõnealused eesmärgid on seotud artikli 6 
lõike 1 punktides a, b, c ja i osutatud 
erieesmärkidega;

(a) planeerida tootmist ja kohandada 
seda vastavalt nõudlusele, eriti seoses 
kvaliteedi ja koguse, tootmis- ja 
transpordikulude optimeerimise, 
investeeringutasuvuse ja omahindade 
tasakaalustamisega; kõnealused eesmärgid 
on seotud artikli 6 lõike 1 punktides a, b, c 
ja i osutatud erieesmärkidega;

Or. en

Muudatusettepanek 2622
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) planeerida tootmist ja kohandada (a) planeerida tootmist ja kohandada 
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seda vastavalt nõudlusele, eriti seoses 
kvaliteedi ja koguse, tootmiskulude 
optimeerimise, investeeringutasuvuse ja 
omahindade tasakaalustamisega; 
kõnealused eesmärgid on seotud artikli 6 
lõike 1 punktides a, b, c ja i osutatud 
erieesmärkidega;

seda vastavalt nõudlusele, eriti seoses 
kvaliteedi ja koguse, tootmiskulude 
optimeerimise, investeeringutasuvuse ja 
omahindade tasakaalustamisega; 
kõnealused eesmärgid on seotud artikli 6 
lõike 1 punktides a, b ja c osutatud 
erieesmärkidega;

Or. es

Muudatusettepanek 2623
Martin Häusling, Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) koondada tarneteid ning viia turule 
puu- ja köögiviljasektori tooteid, 
sealhulgas otseturunduse kaudu; 
kõnealused eesmärgid on seotud artikli 6 
lõike 1 punktides a ja c osutatud 
erieesmärkidega;

(b) koondada tarneteid ning viia turule 
puu- ja köögiviljasektori tooteid, 
sealhulgas otseturunduse kaudu ja toodete 
mitmekesisust takistamata; kõnealused 
eesmärgid on seotud artikli 6 lõike 1 
punktides a ja c osutatud erieesmärkidega;

Or. en

Muudatusettepanek 2624
Bas Belder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) koondada tarneteid ja viia turule 
puu- ja köögiviljasektori tooteid, 
sealhulgas otseturunduse kaudu; 
kõnealused eesmärgid on seotud artikli 6 
lõike 1 punktides a ja c osutatud 
erieesmärkidega;

(b) koondada tarneteid ja/või viia 
turule puu- ja köögiviljasektori tooteid, 
sealhulgas otseturunduse kaudu; 
kõnealused eesmärgid on seotud artikli 6 
lõike 1 punktides a, b ja c osutatud 
erieesmärkidega;

Or. en
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Selgitus

Tehniline parandus. Tarnete koondamine on tootjaorganisatsiooni peamine ülesanne, võttes 
samas arvesse, et tegelikku turuleviimist võib teostada liikmete väärtusahelal põhineva 
lähenemise abil, kusjuures tootjaorganisatsioon kui instrument, nt enampakkumise 
tegemiseks.

Muudatusettepanek 2625
Annie Schreijer-Pierik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) koondada tarneteid ning viia turule 
puu- ja köögiviljasektori tooteid, 
sealhulgas otseturunduse kaudu; 
kõnealused eesmärgid on seotud artikli 6 
lõike 1 punktides a ja c osutatud 
erieesmärkidega;

(b) koondada tarneteid ja/või viia turule 
puu- ja köögiviljasektori tooteid, 
sealhulgas otseturunduse kaudu; 
kõnealused eesmärgid on seotud artikli 6 
lõike 1 punktides a ja c osutatud 
erieesmärkidega;

Or. en

Selgitus

Kaasaegsel turul ei osta tootjaorganisatsioonid tegelikult põllumajandustootjalt, vaid pigem 
töötavad põllumajandustootja nimel ilma toodete täieliku omandamiseta.

Muudatusettepanek 2626
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) koondada tarneteid ning viia turule 
puu- ja köögiviljasektori tooteid, 
sealhulgas otseturunduse kaudu; 
kõnealused eesmärgid on seotud artikli 6 
lõike 1 punktides a ja c osutatud 
erieesmärkidega;

b) koondada tarneteid ning viia turule 
puu- ja köögiviljasektori tooteid, 
sealhulgas otseturunduse kaudu; 
kõnealused eesmärgid on seotud artikli 6 
lõike 1 punktides a, b ja c osutatud 
erieesmärkidega;

Or. es
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Muudatusettepanek 2627
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) koondada tarneteid ning viia turule 
puu- ja köögiviljasektori tooteid, 
sealhulgas otseturunduse kaudu; 
kõnealused eesmärgid on seotud artikli 6 
lõike 1 punktides a ja c osutatud 
erieesmärkidega;

(b) koondada tarneteid ning viia turule 
puu- ja köögiviljasektori tooteid, 
sealhulgas otseturunduse kaudu; 
kõnealused eesmärgid on seotud artikli 6 
lõike 1 punktides a, b ja c osutatud 
erieesmärkidega;

Or. fr

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga viidatakse täiendavalt eesmärgile parandada põllumajanduse 
turule suunatust ja konkurentsivõimet.

Muudatusettepanek 2628
Jan Huitema, Fredrick Federley, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) koondada tarneteid ja viia turule 
puu- ja köögiviljasektori tooteid, 
sealhulgas otseturunduse kaudu; 
kõnealused eesmärgid on seotud artikli 6 
lõike 1 punktides a ja c osutatud 
erieesmärkidega;

(b) koondada tarneteid ja/või viia 
turule puu- ja köögiviljasektori tooteid, 
sealhulgas otseturunduse kaudu; 
kõnealused eesmärgid on seotud artikli 6 
lõike 1 punktides a ja c osutatud 
erieesmärkidega;

Or. en

Muudatusettepanek 2629
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 42 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) koondada tarneteid ning viia turule 
puu- ja köögiviljasektori tooteid, 
sealhulgas otseturunduse kaudu; 
kõnealused eesmärgid on seotud artikli 6 
lõike 1 punktides a ja c osutatud 
erieesmärkidega;

(b) koondada tarneteid ning viia turule 
puu- ja köögiviljasektori tooteid, 
sealhulgas otseturunduse kaudu; 
kõnealused eesmärgid on seotud artikli 6 
lõike 1 punktides a, b ja c osutatud 
erieesmärkidega;

Or. en

Muudatusettepanek 2630
Maria Noichl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) teha teadusuuringuid jätkusuutlike 
tootmismeetodite vallas ja need meetodid 
välja arendada, sealhulgas kahjurikindlus, 
majanduslikku konkurentsivõimet 
edendavad ja turu arengut toetavad 
uuenduslikud tootmistavad; kõnealused 
eesmärgid on seotud artikli 6 lõike 1 
punktides a, c ja i osutatud 
erieesmärkidega;

(c) rakendada jätkusuutlikke 
tootmismeetodeid või teha teadusuuringuid 
jätkusuutlike tootmismeetodite vallas ja 
arendada need meetodid välja, sealhulgas 
kahjurikindlus, majanduslikku ja 
keskkonnaalast konkurentsivõimet 
edendavad uuenduslikud tootmistavad; 
kõnealused eesmärgid on seotud artikli 6 
lõike 1 punktides a, c ja i osutatud 
erieesmärkidega;

Or. de

Muudatusettepanek 2631
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – esimene lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) teha teadusuuringuid jätkusuutlike 
tootmismeetodite vallas ja arendada need 
meetodid välja, sealhulgas kahjurikindlus, 

(c) teha teadusuuringuid jätkusuutlike 
tootmismeetodite vallas ja arendada need 
meetodid välja, sealhulgas kahjurikindlus, 
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majanduslikku konkurentsivõimet 
edendavad ja turu arengut toetavad 
uuenduslikud tootmistavad; kõnealused 
eesmärgid on seotud artikli 6 lõike 1 
punktides a, c ja i osutatud 
erieesmärkidega;

majanduslikku konkurentsivõimet 
edendavad ja turu arengut toetavad 
uuenduslikud tootmistavad; kõnealused 
eesmärgid on seotud artikli 6 lõike 1 
punktides a, b, c ja i osutatud 
erieesmärkidega;

Or. es

Muudatusettepanek 2632
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) teha teadusuuringuid jätkusuutlike 
tootmismeetodite vallas ja need meetodid 
välja arendada, sealhulgas kahjurikindlus, 
majanduslikku konkurentsivõimet 
edendavad ja turu arengut toetavad 
uuenduslikud tootmistavad; kõnealused 
eesmärgid on seotud artikli 6 lõike 1 
punktides a, c ja i osutatud 
erieesmärkidega;

(c) teha teadusuuringuid jätkusuutlike 
tootmismeetodite vallas ja need meetodid 
välja arendada, sealhulgas kahjurikindlus, 
majanduslikku konkurentsivõimet 
edendavad ja turu arengut toetavad 
uuenduslikud tootmistavad; kõnealused 
eesmärgid on seotud artikli 6 lõike 1 
punktides a, b, c ja i osutatud 
erieesmärkidega;

Or. fr

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga viidatakse täiendavalt eesmärgile parandada põllumajanduse 
turule suunatust ja konkurentsivõimet.

Muudatusettepanek 2633
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) teadusuuringute tegemine 
jätkusuutlike tootmismeetodite vallas ja 
nende meetodite väljaarendamine, 

(c) teadusuuringute tegemine 
jätkusuutlike tootmismeetodite vallas ja 
nende meetodite väljaarendamine, 
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sealhulgas kahjurikindlus, majanduslikku 
konkurentsivõimet edendavad ja turu 
arengut toetavad uuenduslikud 
tootmistavad; kõnealused eesmärgid on 
seotud artikli 6 lõike 1 punktides a, c ja i 
osutatud erieesmärkidega;

sealhulgas kahjurikindlus, majanduslikku 
konkurentsivõimet edendavad ja turu 
arengut toetavad uuenduslikud 
tootmistavad; kõnealused eesmärgid on 
seotud artikli 6 lõike 1 punktides a, b, c ja i 
osutatud erieesmärkidega;

Or. en

Muudatusettepanek 2634
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) arendada välja, rakendada ja 
edendada keskkonnasäästlikke 
tootmismeetodeid, keskkonnahoidlikke 
viljelustavasid ja tootmistehnoloogiat, 
loodusvarade säästvat kasutamist, 
eelkõige vee, mulla, õhu, elurikkuse ja 
muude loodusvarade kaitset; kõnealused 
eesmärgid on seotud artikli 6 lõike 1 
punktides e ja f osutatud erieesmärkidega;

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 2635
Marijana Petir

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) arendada välja, rakendada ja 
edendada keskkonnasäästlikke 
tootmismeetodeid, keskkonnahoidlikke 
viljelustavasid ja tootmistehnoloogiat, 
loodusvarade säästvat kasutamist, eelkõige 
vee, mulla, õhu, elurikkuse ja muude 
loodusvarade kaitset; kõnealused 
eesmärgid on seotud artikli 6 lõike 1 

(d) arendada välja, rakendada ja 
edendada keskkonnasäästlikke 
tootmismeetodeid, keskkonnahoidlikke 
viljelustavasid ja tootmistehnoloogiat, 
loodusvarade säästvat kasutamist, sh 
põllumajandusjäätmete säästvat 
kasutamist, eelkõige vee, mulla, õhu, 
elurikkuse ja muude loodusvarade kaitset; 
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punktides e ja f osutatud erieesmärkidega; kõnealused eesmärgid on seotud artikli 6 
lõike 1 punktides e ja f osutatud 
erieesmärkidega;

Or. hr

Muudatusettepanek 2636
Momchil Nekov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) arendada välja, rakendada ja 
edendada keskkonnasäästlikke 
tootmismeetodeid, keskkonnahoidlikke 
viljelustavasid ja tootmistehnoloogiat, 
loodusvarade säästvat kasutamist, eelkõige 
vee, mulla, õhu, elurikkuse ja muude 
loodusvarade kaitset; kõnealused 
eesmärgid on seotud artikli 6 lõike 1 
punktides e ja f osutatud erieesmärkidega;

(d) arendada välja, rakendada ja 
edendada keskkonnasäästlikke 
tootmismeetodeid, keskkonnahoidlikke 
viljelustavasid ja tootmistehnoloogiat, 
nagu tolmlemine looduslike tolmeldajate 
poolt, loodusvarade säästvat kasutamist, 
eelkõige vee, mulla, õhu, elurikkuse ja 
muude loodusvarade kaitset; kõnealused 
eesmärgid on seotud artikli 6 lõike 1 
punktides e ja f osutatud erieesmärkidega;

Or. en

Muudatusettepanek 2637
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) arendada välja, rakendada ja 
edendada keskkonnasäästlikke
tootmismeetodeid, keskkonnahoidlikke 
viljelustavasid ja tootmistehnoloogiat, 
loodusvarade säästvat kasutamist, eelkõige 
vee, mulla, õhu, elurikkuse ja muude 
loodusvarade kaitset; kõnealused 
eesmärgid on seotud artikli 6 lõike 1 
punktides e ja f osutatud erieesmärkidega;

(d) arendada välja, rakendada ja 
edendada keskkonnasäästlikumaid
tootmismeetodeid, keskkonnahoidlikke 
viljelustavasid ja tootmistehnoloogiat, 
loodusvarade säästvat kasutamist, eelkõige 
vee, mulla, õhu, elurikkuse ja muude 
loodusvarade kaitset; kõnealused 
eesmärgid on seotud artikli 6 lõike 1 
punktides d, e ja f osutatud 
erieesmärkidega;
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Or. fr

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga viidatakse täiendavalt eesmärgile panustada kliimamuutuste 
vähendamisse ja nendega kohanemisse.

Muudatusettepanek 2638
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – esimene lõik – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) arendada välja, rakendada ja 
edendada keskkonnasäästlikke 
tootmismeetodeid, keskkonnahoidlikke 
viljelustavasid ja tootmistehnoloogiat, 
loodusvarade säästvat kasutamist, eelkõige 
vee, mulla, õhu, elurikkuse ja muude 
loodusvarade kaitset; kõnealused 
eesmärgid on seotud artikli 6 lõike 1 
punktides e ja f osutatud erieesmärkidega;

d) arendada välja, rakendada ja 
edendada keskkonnasäästlikke 
tootmismeetodeid, keskkonnahoidlikke 
viljelustavasid ja tootmistehnoloogiat, 
loodusvarade säästvat kasutamist, eelkõige 
vee, mulla, õhu, elurikkuse ja muude 
loodusvarade kaitset; kõnealused 
eesmärgid on seotud artikli 6 lõike 1 
punktides d, e ja f osutatud 
erieesmärkidega.

Or. es

Muudatusettepanek 2639
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) arendada välja, rakendada ja 
edendada keskkonnasäästlikke 
tootmismeetodeid, keskkonnahoidlikke 
viljelustavasid ja tootmistehnoloogiat, 
loodusvarade säästvat kasutamist, eelkõige 
vee, mulla, õhu, elurikkuse ja muude 
loodusvarade kaitset; kõnealused 
eesmärgid on seotud artikli 6 lõike 1 
punktides e ja f osutatud erieesmärkidega;

(d) arendada välja, rakendada ja 
edendada keskkonnasäästlikke 
tootmismeetodeid, keskkonnahoidlikke 
viljelustavasid ja tootmistehnoloogiat, 
loodusvarade säästvat kasutamist, eelkõige 
vee, mulla, õhu, elurikkuse ja muude 
loodusvarade kaitset; kõnealused 
eesmärgid on seotud artikli 6 lõike 1 
punktides e, f ja i osutatud 



PE631.982v01-00 74/181 AM\1171743ET.docx

ET

erieesmärkidega;

Or. fr

Muudatusettepanek 2640
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) suurendada toodete 
kaubanduslikku väärtust, sealhulgas 
parandada tootekvaliteeti ja edendada 
selliseid tooteid, mis kuuluvad kaitstud 
päritolunimetuse, kaitstud geograafilise 
tähise või riiklike kvaliteedikavade alla; 
kõnealused eesmärgid on seotud artikli 6 
lõike 1 punktis b osutatud 
erieesmärkidega;

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 2641
Estefanía Torres Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – esimene lõik – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) suurendada toodete kaubanduslikku 
väärtust, sealhulgas parandada 
tootekvaliteeti ja edendada selliseid 
tooteid, mis kuuluvad kaitstud 
päritolunimetuse, geograafilise tähise või 
riiklike kvaliteedikavade alla; kõnealused 
eesmärgid on seotud artikli 6 lõike 1 
punktis b osutatud erieesmärkidega;

(f) suurendada toodete kaubanduslikku 
väärtust nii värskete kui ka töödeldud 
toodete töötlemise ja kvaliteedi tõstmise 
abil, sealhulgas parandada tootekvaliteeti 
ja edendada selliseid tootmisstandardeid, 
mis kuuluvad kaitstud päritolunimetuse, 
geograafilise tähise või riiklike 
kvaliteedikavade alla; kõnealused 
eesmärgid on seotud artikli 6 lõike 1 
punktis b osutatud erieesmärkidega;

Or. es
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Muudatusettepanek 2642
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) suurendada toodete kaubanduslikku 
väärtust, sealhulgas parandada 
tootekvaliteeti ja edendada selliseid 
tooteid, mis kuuluvad kaitstud 
päritolunimetuse, kaitstud geograafilise 
tähise või riiklike kvaliteedikavade alla; 
kõnealused eesmärgid on seotud artikli 6 
lõike 1 punktis b osutatud erieesmärkidega;

(f) suurendada toodete kaubanduslikku 
väärtust, sealhulgas parandada 
tootekvaliteeti ja edendada selliseid 
tooteid, mis kuuluvad kaitstud 
päritolunimetuse, kaitstud geograafilise 
tähise, ökomärgise või avaliku õigusega 
reguleeritavate või määruse nr (EL) 
1151/2012 kohaselt vabatahtlike 
kvaliteedikavade alla; kõnealused 
eesmärgid on seotud artikli 6 lõike 1 
punktis b osutatud erieesmärkidega;

Or. it

Muudatusettepanek 2643
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) suurendada toodete kaubanduslikku 
väärtust, sealhulgas parandada 
tootekvaliteeti ja edendada selliseid 
tooteid, mis kuuluvad kaitstud 
päritolunimetuse, kaitstud geograafilise 
tähise või riiklike kvaliteedikavade alla; 
kõnealused eesmärgid on seotud artikli 6 
lõike 1 punktis b osutatud erieesmärkidega;

(f) suurendada toodete kaubanduslikku 
väärtust, sealhulgas parandada töötlemist ja 
toodete kvaliteeti ja edendada selliseid 
tooteid, mis kuuluvad kaitstud 
päritolunimetuse, kaitstud geograafilise 
tähise või heakskiidetud riiklike või 
rahvusvaheliste kvaliteedikavade alla; 
kõnealused eesmärgid on seotud artikli 6 
lõike 1 punktis b osutatud erieesmärkidega;

Or. de

Selgitus

Raportööri sõnastuse alusel. Arvesse tuleks võtta ainult ametlikke kavasid. 
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Muudatusettepaneku versioon ei ole kooskõlas kaubandusstandarditega.

Muudatusettepanek 2644
Momchil Nekov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) suurendada toodete kaubanduslikku 
väärtust, sealhulgas parandada 
tootekvaliteeti ja edendada selliseid 
tooteid, mis kuuluvad kaitstud 
päritolunimetuse, kaitstud geograafilise 
tähise või riiklike kvaliteedikavade alla; 
kõnealused eesmärgid on seotud artikli 6 
lõike 1 punktis b osutatud erieesmärkidega;

(f) suurendada toodete kaubanduslikku 
väärtust, sealhulgas parandada 
tootekvaliteeti ja edendada selliseid 
tooteid, mis kuuluvad kaitstud 
päritolunimetuse, kaitstud geograafilise 
tähise, vabatahtliku kvaliteedimõiste 
„mägitoode“ või riiklike kvaliteedikavade 
alla; kõnealused eesmärgid on seotud 
artikli 6 lõike 1 punktis b osutatud 
erieesmärkidega;

Or. en

Muudatusettepanek 2645
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) suurendada toodete kaubanduslikku 
väärtust, sealhulgas parandada 
tootekvaliteeti ja edendada selliseid 
tooteid, mis kuuluvad kaitstud 
päritolunimetuse, kaitstud geograafilise 
tähise või riiklike kvaliteedikavade alla; 
kõnealused eesmärgid on seotud artikli 6 
lõike 1 punktis b osutatud erieesmärkidega;

(f) suurendada toodete kaubanduslikku 
väärtust, sealhulgas parandada 
tootekvaliteeti eelkõige töötlemise teel ja 
edendada selliseid tooteid, mis kuuluvad 
kaitstud päritolunimetuse, kaitstud 
geograafilise tähise või riiklike 
kvaliteedikavade alla; kõnealused 
eesmärgid on seotud artikli 6 lõike 1 
punktis b osutatud erieesmärkidega;

Or. en
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Selgitus

Peame pöörama rohkem tähelepanu töödeldud põllumajandustoodete tootmise ja ekspordi 
edendamisele.

Muudatusettepanek 2646
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – esimene lõik – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) suurendada toodete kaubanduslikku 
väärtust, sealhulgas parandada 
tootekvaliteeti ja edendada selliseid 
tooteid, mis kuuluvad kaitstud 
päritolunimetuse, geograafilise tähise või 
riiklike kvaliteedikavade alla; kõnealused 
eesmärgid on seotud artikli 6 lõike 1 
punktis b osutatud erieesmärkidega;

(f) suurendada toodete kaubanduslikku 
väärtust, sealhulgas parandada 
tootekvaliteeti ja edendada selliseid 
tooteid, mis kuuluvad kaitstud 
päritolunimetuse, geograafilise tähise või 
muude avaliku või erasektori 
kvaliteedikavade alla; kõnealused 
eesmärgid on seotud artikli 6 lõike 1 
punktis b osutatud erieesmärkidega;

Or. es

Muudatusettepanek 2647
Martin Häusling, Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) suurendada toodete kaubanduslikku 
väärtust, sealhulgas parandada 
tootekvaliteeti ja edendada selliseid 
tooteid, mis kuuluvad kaitstud 
päritolunimetuse, kaitstud geograafilise 
tähise või riiklike kvaliteedikavade alla; 
kõnealused eesmärgid on seotud artikli 6 
lõike 1 punktis b osutatud erieesmärkidega;

(f) suurendada toodete kaubanduslikku 
väärtust ja mitmekesisust, sealhulgas 
parandada tootekvaliteeti ja edendada 
selliseid tooteid, mis kuuluvad kaitstud 
päritolunimetuse, kaitstud geograafilise 
tähise või riiklike kvaliteedikavade alla; 
kõnealused eesmärgid on seotud artikli 6 
lõike 1 punktis b osutatud erieesmärkidega;

Or. en
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Muudatusettepanek 2648
Hilde Vautmans

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) edendada ning turustada puu- ja 
köögiviljasektori tooteid nii värskelt kui ka 
töödeldult; kõnealused eesmärgid on 
seotud artikli 6 lõike 1 punktides b ja c
osutatud erieesmärkidega;

(g) edendada ning turustada puu- ja 
köögiviljasektori tooteid nii värskelt kui ka 
töödeldult nende tarbimise 
suurendamiseks; kõnealused eesmärgid on 
seotud artikli 6 lõike 1 punktides b, c ja i
osutatud erieesmärkidega;

Or. en

Muudatusettepanek 2649
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) edendada ning turustada puu- ja 
köögiviljasektori tooteid nii värskelt kui ka 
töödeldult; kõnealused eesmärgid on 
seotud artikli 6 lõike 1 punktides b ja c 
osutatud erieesmärkidega;

(g) edendada ning turustada puu- ja 
köögiviljasektori tooteid nii värskelt kui ka 
töödeldult eesmärgiga suurendada nende 
tarbimist; kõnealused eesmärgid on seotud 
artikli 6 lõike 1 punktides b ja c ning i
osutatud erieesmärkidega;

Or. fr

Selgitus

Puu- ja köögiviljade tarbimine on oluline tervise seisukohast.

Muudatusettepanek 2650
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 1 – punkt g
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) edendada ning turustada puu- ja 
köögiviljasektori tooteid nii värskelt kui ka 
töödeldult; kõnealused eesmärgid on 
seotud artikli 6 lõike 1 punktides b ja c
osutatud erieesmärkidega;

(g) edendada ning turustada puu- ja 
köögiviljasektori tooteid nii värskelt kui ka 
töödeldult eesmärgiga suurendada nende 
tarbimist; kõnealused eesmärgid on seotud 
artikli 6 lõike 1 punktides a, b, c ja i
osutatud erieesmärkidega;

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepanekuga viidatakse täiendavalt eesmärgile vastata ühiskondlikele nõudmistele 
ja ühendada käesoleva lõike punkt g punktiga h.

Muudatusettepanek 2651
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) edendada ning turustada puu- ja 
köögiviljasektori tooteid nii värskelt kui ka 
töödeldult; kõnealused eesmärgid on 
seotud artikli 6 lõike 1 punktides b ja c
osutatud erieesmärkidega;

(g) edendada ning turustada puu- ja 
köögiviljasektori tooteid nii värskelt kui ka 
töödeldult nende tarbimise 
suurendamiseks; kõnealused eesmärgid on 
seotud artikli 6 lõike 1 punktides b, c ja i
osutatud erieesmärkidega;

Or. en

Muudatusettepanek 2652
Estefanía Torres Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – esimene lõik – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) edendada ning turustada puu- ja 
köögiviljasektori tooteid nii värskelt kui ka 
töödeldult; kõnealused eesmärgid on 

(g) edendada ning turustada puu- ja 
köögiviljasektori tooteid nii värskelt kui ka 
töödeldult; kõnealused eesmärgid on 
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seotud artikli 6 lõike 1 punktides b ja c
osutatud erieesmärkidega;

seotud artikli 6 lõike 1 punktides b, c ja i
osutatud erieesmärkidega;

Or. es

Muudatusettepanek 2653
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – esimene lõik – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) edendada ning turustada puu- ja 
köögiviljasektori tooteid nii värskelt kui ka 
töödeldult; kõnealused eesmärgid on 
seotud artikli 6 lõike 1 punktides b ja c
osutatud erieesmärkidega;

(g) edendada ning turustada puu- ja 
köögiviljasektori tooteid nii värskelt kui ka 
töödeldult; kõnealused eesmärgid on 
seotud artikli 6 lõike 1 punktides b, c ja i
osutatud erieesmärkidega;

Or. es

Muudatusettepanek 2654
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõik 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ga) luua tootjarühmad ja neid 
korraldada;

Or. ro

Muudatusettepanek 2655
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) suurendada puu- ja välja jäetud
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köögiviljasektori toodete tarbimist nii 
värskelt kui ka töödeldult; kõnealused 
eesmärgid on seotud artikli 6 lõike 1 
punktis i osutatud erieesmärkidega;

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on käesoleva lõike punkti g ühendamine punktiga h.

Muudatusettepanek 2656
Jan Huitema, Fredrick Federley, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) suurendada puu- ja 
köögiviljasektori toodete tarbimist nii 
värskelt kui ka töödeldult; kõnealused 
eesmärgid on seotud artikli 6 punktis i 
osutatud erieesmärkidega;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2657
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) suurendada puu- ja 
köögiviljasektori toodete tarbimist nii 
värskelt kui ka töödeldult; kõnealused 
eesmärgid on seotud artikli 6 punktis i 
osutatud erieesmärkidega;

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 2658
Daciana Octavia Sârbu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) suurendada puu- ja 
köögiviljasektori toodete tarbimist nii 
värskelt kui ka töödeldult; kõnealused 
eesmärgid on seotud artikli 6 punktis i 
osutatud erieesmärkidega;

(h) suurendada puu- ja 
köögiviljasektori toodete tarbimist nii 
värskelt kui ka töödeldult; kõnealused 
eesmärgid on seotud artikli 6 punktis i 
osutatud erieesmärkidega ja määruse (EL) 
).../... artiklis 1 osutatud koolikavade 
jätkamisega [ ühise turukorralduse 
määrus]

Or. en

Muudatusettepanek 2659
Annie Schreijer-Pierik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 1 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) vältida ja juhtida riske, et hoida ära 
puu- ja köögiviljaturu kriise ja nendega 
toime tulla; kõnealused eesmärgid on 
seotud artikli 6 lõike 1 punktides a, b ja c 
osutatud erieesmärkidega.

(i) vältida ja juhtida riske, sealhulgas 
fütosanitaaraspekte, et hoida ära puu- ja 
köögiviljaturu kriise ja nendega toime 
tulla; kõnealused eesmärgid on seotud 
artikli 6 lõike 1 punktides a, b ja c osutatud 
erieesmärkidega.

Or. en

Muudatusettepanek 2660
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – esimene lõik – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i a) kõrvalsaaduste ja jäätmete 
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käitlemine, näiteks veekvaliteedi 
kaitsmiseks.

Or. es

Muudatusettepanek 2661
Estefanía Torres Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – esimene lõik – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i a) kõrvalsaaduste ja jäätmete 
käitlemine, näiteks veekvaliteedi 
kaitsmiseks.

Or. es

Muudatusettepanek 2662
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt -a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-a) meetmed puu- ja köögiviljasektori 
värskete või töödeldud toodete tootmise 
planeerimiseks ja nõudlusele 
kohandamiseks, eelkõige kvaliteedi ja 
koguse vallas

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepanekuga tuuakse sisse konkreetne meede tootmise planeerimiseks ja nõudlusele 
kohandamiseks, rakendades artiklis 42 (a & b) nimetatud eesmärke. 

Muudatusettepanek 2663
Estefanía Torres Martínez
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) investeeringud materiaalsesse ja 
immateriaalsesse põhivarasse, eelkõige
keskendudes vee ja energia säästmisele, 
ökoloogilisele pakendamisele ning 
jäätmete vähendamisele;

(a) investeeringud materiaalsesse ja 
immateriaalsesse põhivarasse, keskendudes 
eesmärkidele nagu näiteks vee ja energia 
säästmine, ökoloogiline pakendamine, 
jäätmete ja toidu raiskamise 
vähendamine, puu- ja köögiviljade 
turustamine, turuväärtuse suurendamine 
näiteks töötlemise abil, kvaliteedi 
parandamine, toodete 
müügiedendustegevus kohalikel ja 
välisturgudel, sealhulgas eksporditurgude 
mitmekesistamine;

Or. es

Muudatusettepanek 2664
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) investeeringud materiaalsesse ja 
immateriaalsesse põhivarasse, eelkõige
keskendudes vee ja energia säästmisele, 
ökoloogilisele pakendamisele ning 
jäätmete vähendamisele;

(a) investeeringud materiaalsesse ja 
immateriaalsesse põhivarasse, keskendudes 
eesmärkidele nagu näiteks vee ja energia 
säästmine, ökoloogiline pakendamine ja
jäätmete vähendamine, pakkumise 
kavandamine ja kohandamine nõudlusele 
vastavaks, puu- ja köögiviljade 
turustamine, turuväärtuse suurendamine 
näiteks töötlemise abil, kvaliteedi 
parandamine, toodete 
müügiedendustegevus kohalikel ja 
kolmandate riikide turgudel, sealhulgas 
eksporditurgude mitmekesistamine;

Or. es

Muudatusettepanek 2665
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Nicola Caputo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) investeeringud materiaalsesse ja 
immateriaalsesse põhivarasse, eelkõige 
keskendudes vee ja energia säästmisele, 
ökoloogilisele pakendamisele ning 
jäätmete vähendamisele;

(a) investeeringud materiaalsesse ja 
immateriaalsesse põhivarasse, eelkõige 
keskendudes vee ja energia säästmisele, 
ökoloogilisele pakendamisele ning 
jäätmete vähendamisele, samuti tootmise, 
kontsessioonide ning ladustatavate ja 
turustatavate voogude järelevalvele;

Or. it

Muudatusettepanek 2666
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) investeeringud materiaalsesse ja 
immateriaalsesse põhivarasse, eelkõige 
keskendudes vee ja energia säästmisele, 
ökoloogilisele pakendamisele ning 
jäätmete vähendamisele;

(a) investeeringud materiaalsesse ja 
immateriaalsesse põhivarasse, eelkõige 
keskendudes taristule, mille eesmärk on 
parandada toodete kvaliteeti ning viia 
tootmismaht kooskõlla nõudlusega, vee ja 
energia säästmisele, ökoloogilisele 
pakendamisele ning jäätmete 
vähendamisele;

Or. pl

Muudatusettepanek 2667
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) investeeringud materiaalsesse ja (a) investeeringud materiaalsesse ja 
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immateriaalsesse põhivarasse, eelkõige
keskendudes vee ja energia säästmisele, 
ökoloogilisele pakendamisele ning 
jäätmete vähendamisele;

immateriaalsesse põhivarasse ning 
muudesse meetmetesse, näiteks neisse, 
mis keskenduvad vee ja energia 
säästmisele, ökoloogilisele pakendamisele 
ning jäätmete vähendamisele, muutes 
turule viidud koguste haldamise 
tõhusamaks;

Or. en

Selgitus

Vajame siia laiemat määratlust.

Muudatusettepanek 2668
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) investeeringud materiaalsesse ja 
immateriaalsesse põhivarasse, eelkõige 
keskendudes vee ja energia säästmisele, 
ökoloogilisele pakendamisele ning 
jäätmete vähendamisele;

(a) investeeringud materiaalsesse ja 
immateriaalsesse põhivarasse, eelkõige 
keskendudes taristule, mille eesmärk on 
parandada toodete kvaliteeti ning viia 
tootmismaht kooskõlla nõudlusega, vee ja 
energia säästmisele, ökoloogilisele 
pakendamisele ning jäätmete 
vähendamisele;

Or. pl

Muudatusettepanek 2669
Beata Gosiewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) investeeringud materiaalsesse ja
immateriaalsesse põhivarasse, eelkõige 
keskendudes vee ja energia säästmisele, 
ökoloogilisele pakendamisele ning 

(a) investeeringud materiaalsesse ja 
immateriaalsesse põhivarasse, eelkõige 
keskendudes taristule, mille eesmärk on 
parandada toodete kvaliteeti ning viia 
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jäätmete vähendamisele; tootmismaht kooskõlla nõudlusega, vee ja 
energia säästmisele, ökoloogilisele 
pakendamisele ning jäätmete 
vähendamisele;

Or. pl

Muudatusettepanek 2670
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) investeeringud materiaalsesse ja 
immateriaalsesse põhivarasse, eelkõige 
keskendudes vee ja energia säästmisele, 
ökoloogilisele pakendamisele ning 
jäätmete vähendamisele;

(a) investeeringud materiaalsesse ja 
immateriaalsesse põhivarasse, eelkõige 
keskendudes vee ja energia säästmisele, 
ökoloogilisele pakendamisele ning 
jäätmete vähendamisele, samuti tootmise, 
kontsessioonide ning ladustatavate ja 
turustatavate voogude järelevalvele;

Or. it

Muudatusettepanek 2671
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel
Matt Carthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) investeeringud materiaalsesse ja 
immateriaalsesse põhivarasse, eelkõige 
keskendudes vee ja energia säästmisele, 
ökoloogilisele pakendamisele ning 
jäätmete vähendamisele;

(a) investeeringud materiaalsesse ja 
immateriaalsesse põhivarasse, eelkõige 
keskendudes vee kogumisele ja energia 
loomisele ning säästmisele, ökoloogilisele 
pakendamisele ning jäätmete 
vähendamisele;

Or. en
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Muudatusettepanek 2672
Tom Vandenkendelaere

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) investeeringud materiaalsesse ja 
immateriaalsesse põhivarasse, eelkõige 
keskendudes vee ja energia säästmisele, 
ökoloogilisele pakendamisele ning 
jäätmete vähendamisele;

(a) investeeringud materiaalsesse ja 
immateriaalsesse põhivarasse, eelkõige 
keskendudes vee ja energia säästmisele, 
vee kvaliteedile, ökoloogilisele 
pakendamisele ning jäätmete 
vähendamisele;

Or. nl

Muudatusettepanek 2673
Sandra Kalniete, Ivari Padar, Bronis Ropė

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt a – alapunkt i (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) halduskulud, sealhulgas tarnete 
koondamise ja toodete turuleviimise 
isiklikud kulud;

Or. en

Selgitus

Läti on seisukohal, et sekkumisliigid peaksid hõlmama ka sekkumisi haldustegevuseks. 
Tootjaorganisatsioonide igapäevased halduskulud, nagu sõltumatu halduri tasu, on olulised 
põhjused, mis takistavad põllumajandustootjaid iseorganiseerumisest.

Muudatusettepanek 2674
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(a a) meetmed puu- ja köögiviljasektori 
värskete või töödeldud toodete tootmise 
planeerimiseks ja nõudlusele 
kohandamiseks, eelkõige kvaliteedi ja 
koguse vallas.

Or. fr

Selgitus

Sekkumisliikide nimekiri ei sisalda artiklis 42 loetletud eesmärkidega seotud turupõhist 
meedet. Meede peaks keskenduma tootmise planeerimisele, pakkumise koondamisele, 
kvaliteedi parandamisele jne, mis on kõik KPNde põhipädevused.

Muudatusettepanek 2675
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) meetmed puu- ja köögiviljasektori 
toodete pakkumise nõudlusele vastavaks 
kohandamiseks ja selle kavandamiseks nii 
värskelt kui ka töödeldult, eelkõige seoses 
kvaliteedi ja kvantiteediga;

Or. en

Muudatusettepanek 2676
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) investeeringud materiaalsesse ja 
immateriaalsesse põhivarasse ning 
meetmed pakkumise nõudlusele vastavaks 
kohandamiseks ja selle kavandamiseks;

Or. it
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Muudatusettepanek 2677
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) meetmed pakkumise nõudlusele 
vastavaks kohandamiseks ja selle 
kavandamiseks;

Or. en

Selgitus

Pakkumise kohandamine on ka tootjaorganisatsioonide peamisi tegevusi.

Muudatusettepanek 2678
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel
Matt Carthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) teadustegevus ja 
eksperimentaaltootmine, eelkõige 
keskendudes vee ja energia säästmisele, 
ökoloogilisele pakendamisele, jäätmete 
vähendamisele, kahjurikindlusele,
pestitsiidide kasutamisega seotud riskide ja 
mõju vähendamisele, ebasoodsate 
ilmastikutingimuste tekitatud kahju 
vältimisele ning muutuvatele 
kliimatingimustele kohandatud puu- ja 
köögiviljasortide kasutamise ergutamisele;

(b) teadustegevus ja 
eksperimentaaltootmine, eelkõige 
keskendudes vee kogumisele ja energia 
tootmisele ja säästmisele, ökoloogilisele 
pakendamisele, jäätmete vähendamisele, 
kahjurikindlusele, pestitsiidide 
kasutamisega seotud riskide ja mõju 
vähendamisele, integreeritud taimekaitse 
(IPM) edendamisele, ebasoodsate 
ilmastikutingimuste tekitatud kahju 
vältimisele ning muutuvatele 
kliimatingimustele kohandatud puu- ja 
köögiviljasortide kasutamise ergutamisele;

Or. en
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Selgitus

Integreeritud taimekaitse peab olema taimekaitsevahendite kasutamise vähendamise keskmes.

Muudatusettepanek 2679
Estefanía Torres Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) teadustegevus ja 
eksperimentaaltootmine, eelkõige
keskendudes vee ja energia säästmisele, 
ökoloogilisele pakendamisele, jäätmete 
vähendamisele, kahjurikindlusele, 
pestitsiidide kasutamisega seotud riskide ja 
mõju vähendamisele, ebasoodsate 
ilmastikutingimuste tekitatud kahju 
vältimisele ning muutuvatele 
kliimatingimustele kohandatud puu- ja 
köögiviljasortide kasutamise ergutamisele;

b) teadustegevus ja 
eksperimentaaltootmine, keskendudes 
eesmärkidele nagu näiteks vee ja energia 
säästmine, ökoloogiline pakendamine, 
jäätmete ja toidu raiskamise vähendamine, 
kahjurikindlus, pestitsiidide kasutamisega 
seotud riskide ja mõju vähendamine, 
ebasoodsate ilmastikutingimuste tekitatud 
kahju vältimine ning muutuvatele 
kliimatingimustele kohandatud puu- ja 
köögiviljasortide kasutamise ergutamine;

Or. es

Muudatusettepanek 2680
Momchil Nekov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) teadustegevus ja 
eksperimentaaltootmine, eelkõige 
keskendudes vee ja energia säästmisele, 
ökoloogilisele pakendamisele, jäätmete 
vähendamisele, kahjurikindlusele, 
pestitsiidide kasutamisega seotud riskide ja 
mõju vähendamisele, ebasoodsate 
ilmastikutingimuste tekitatud kahju 
vältimisele ning muutuvatele 
kliimatingimustele kohandatud puu- ja 
köögiviljasortide kasutamise ergutamisele;

(b) teadustegevus ja 
eksperimentaaltootmine, eelkõige 
keskendudes vee ja energia säästmisele, 
ökoloogilisele pakendamisele, jäätmete 
vähendamisele, kahjurikindlusele, 
pestitsiidide kasutamisega seotud riskide ja 
mõju vähendamisele, tolmeldajate 
säilitamisele, ebasoodsate 
ilmastikutingimuste tekitatud kahju 
vältimisele ning muutuvatele 
kliimatingimustele kohandatud puu- ja 
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köögiviljasortide kasutamise ergutamisele;

Or. en

Muudatusettepanek 2681
Tom Vandenkendelaere

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) teadustegevus ja 
eksperimentaaltootmine, eelkõige 
keskendudes vee ja energia säästmisele, 
ökoloogilisele pakendamisele, jäätmete 
vähendamisele, kahjurikindlusele, 
pestitsiidide kasutamisega seotud riskide ja 
mõju vähendamisele, ebasoodsate 
ilmastikutingimuste tekitatud kahju 
vältimisele ning muutuvatele 
kliimatingimustele kohandatud puu- ja 
köögiviljasortide kasutamise ergutamisele;

(b) teadustegevus ja 
eksperimentaaltootmine, eelkõige 
keskendudes vee ja energia säästmisele, 
vee kvaliteedile, ökoloogilisele 
pakendamisele, jäätmete vähendamisele, 
kahjurikindlusele, pestitsiidide 
kasutamisega seotud riskide ja mõju 
vähendamisele, ebasoodsate 
ilmastikutingimuste tekitatud kahju 
vältimisele ning muutuvatele 
kliimatingimustele kohandatud puu- ja 
köögiviljasortide kasutamise ergutamisele;

Or. nl

Muudatusettepanek 2682
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) teadustegevus ja 
eksperimentaaltootmine, eelkõige
keskendudes vee ja energia säästmisele, 
ökoloogilisele pakendamisele, jäätmete 
vähendamisele, kahjurikindlusele, 
pestitsiidide kasutamisega seotud riskide ja 
mõju vähendamisele, ebasoodsate 
ilmastikutingimuste tekitatud kahju 
vältimisele ning muutuvatele 
kliimatingimustele kohandatud puu- ja 

b) teadustegevus ja 
eksperimentaaltootmine, keskendudes 
eesmärkidele nagu näiteks vee ja energia 
säästmine, ökoloogiline pakendamine, 
jäätmete vähendamine, kahjurikindlus, 
pestitsiidide kasutamisega seotud riskide ja 
mõju vähendamine, ebasoodsate 
ilmastikutingimuste tekitatud kahju 
vältimine ning muutuvatele 
kliimatingimustele kohandatud puu- ja 
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köögiviljasortide kasutamise ergutamisele; köögiviljasortide kasutamise ergutamine;

Or. es

Muudatusettepanek 2683
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) teadustegevus ja 
eksperimentaaltootmine, eelkõige 
keskendudes vee ja energia säästmisele, 
ökoloogilisele pakendamisele, jäätmete 
vähendamisele, kahjurikindlusele, 
pestitsiidide kasutamisega seotud riskide ja 
mõju vähendamisele, ebasoodsate 
ilmastikutingimuste tekitatud kahju 
vältimisele ning muutuvatele 
kliimatingimustele kohandatud puu- ja 
köögiviljasortide kasutamise ergutamisele;

(b) teadustegevus ja 
eksperimentaaltootmine, sealhulgas näited
vee ja energia säästmise, ökoloogilise 
pakendamise, jäätmete vähendamise, 
kahjurikindluse, pestitsiidide kasutamisega 
seotud riskide ja mõju vähendamise, 
ebasoodsate ilmastikutingimuste tekitatud 
kahju vältimise ning muutuvatele 
kliimatingimustele kohandatud puu- ja 
köögiviljasortide kasutamise ergutamise 
kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 2684
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) tootjaorganisatsioonide või nende 
liikmete toodetud toodete ühine 
ladustamine;

Or. en

Selgitus

Peame sekkuma ka tootjaorganisatsioonide ladustamise hõlbustamiseks.
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Muudatusettepanek 2685
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) mahepõllumajanduslik tootmine; välja jäetud

Or. it

Selgitus

Selleks et vältida maaelu arenguga seotud põllumajanduse keskkonnameetmete eristamise 
probleeme, tuleb jätkata sellealaste eesmärkide poole püüdlemist. 

Muudatusettepanek 2686
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) mahepõllumajanduslik tootmine; (c) keskkonna parandamise ja 
kliimamuutuste mõju leevendamise ning 
puu- ja köögiviljasektori kohandamise 
meetmed;

Or. es

Selgitus

Sellesse ühte lõikesse koondatakse mahepõllumajanduslik tootmine, integreeritud tootmine ja 
muud meetmed kuni punktini l.

Muudatusettepanek 2687
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt d
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) integreeritud tootmine; välja jäetud

Or. es

Selgitus

Vt punkti c muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepanek 2688
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) integreeritud tootmine; (d) integreeritud tootmine, edendada, 
arendada välja ja rakendada 
keskkonnasäästlikke tootmismeetodeid, 
keskkonnahoidlikke viljelustavasid ja 
tootmistehnoloogiat, loodusvarade 
säästvat kasutamist, eelkõige vee, mulla ja 
muude loodusvarade kaitset, vähendades 
samal ajal pestitsiidide ja muude 
tootmissisendite sõltuvust;

Or. en

Selgitus

Integreeritud tootmise eesmärk tuleb paremini määratleda, et see oleks paremini kooskõlas 
säästva kasutamise direktiiviga, julgustades põllumajandustootjaid alustama loodusega 
töötamist ja loobuma kahjurite tapmisest nende tõrjumiseks.

Muudatusettepanek 2689
Maria Noichl, Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt d
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) integreeritud tootmine; (d) integreeritud tootmine, edendada, 
arendada välja ja rakendada 
keskkonnasäästlikke tootmismeetodeid, 
keskkonnahoidlikke viljelustavasid ja 
tootmistehnoloogiat, loodusvarade 
säästvat kasutamist, eelkõige vee, mulla ja 
muude loodusvarade kaitset, vähendades 
samal ajal pestitsiidide sõltuvust;

Or. en

Selgitus

Integreeritud tootmise eesmärk tuleb paremini määratleda, et see oleks paremini kooskõlas 
säästva kasutamise direktiiviga, julgustades põllumajandustootjaid alustama loodusega 
töötamist ja loobuma kahjurite tapmisest nende tõrjumiseks.

Muudatusettepanek 2690
Nicola Caputo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) integreeritud tootmine; (d) integreeritud tootmine, edendada, 
arendada välja ja rakendada 
keskkonnasäästlikke tootmismeetodeid, 
keskkonnahoidlikke viljelustavasid ja 
tootmistehnoloogiat, loodusvarade 
säästvat kasutamist, eelkõige vee, mulla ja 
muude loodusvarade kaitset, vähendades 
samal ajal pestitsiidide sõltuvust;

Or. en

Selgitus

Integreeritud tootmise eesmärk tuleb paremini määratleda, et see oleks paremini kooskõlas 
säästva kasutamise direktiiviga, julgustades põllumajandustootjaid alustama loodusega 
töötamist ja loobuma kahjurite tapmisest nende tõrjumiseks.
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Muudatusettepanek 2691
Matt Carthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) integreeritud tootmine; (d) integreeritud tootmine, edendada, 
arendada välja ja rakendada 
keskkonnasäästlikke tootmismeetodeid, 
loodusvarade säästvat kasutamist, 
eelkõige vee, mulla kaitset

Or. en

Muudatusettepanek 2692
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) integreeritud tootmine; (d) Agrometsandus ja integreeritud 
tootmissüsteemid;

Or. en

Selgitus

Agrometsandusel on integreeritud tootmissüsteemis mitu eelist.

Muudatusettepanek 2693
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) integreeritud tootmine; (d) integreeritud tootmine;
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Or. it

Selgitus

Selleks et vältida maaelu arenguga seotud põllumajanduse keskkonnameetmete eristamise 
probleeme, tuleb jätkata sellealaste eesmärkide poole püüdlemist.

Muudatusettepanek 2694
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) meetmed mulla säilitamiseks ja 
mulla süsinikusisalduse suurendamiseks;

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Vt punkti c muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepanek 2695
Ramón Luis Valcárcel Siso

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) meetmed mulla säilitamiseks ja 
mulla süsinikusisalduse suurendamiseks;

e) meetmed mulla säilitamiseks, 
kõrbestumise vältimiseks ja mulla 
süsinikusisalduse suurendamiseks;

Or. es

Muudatusettepanek 2696
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel
Matt Carthy
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) meetmed mulla säilitamiseks ja 
mulla süsinikusisalduse suurendamiseks;

(e) meetmed mulla struktuuri 
taastamiseks ja mulla süsinikusisalduse 
suurendamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 2697
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) meetmed, millega luua ja säilitada 
elurikkust soodustavaid elupaiku või 
maastikku, sealhulgas ajalooliste 
objektide säilitamine;

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Vt punkti c muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepanek 2698
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) meetmed taastuvenergia 
säästmiseks, energiatõhususe ja 
taastuvenergia kasutamise 
suurendamiseks;

välja jäetud



PE631.982v01-00 100/181 AM\1171743ET.docx

ET

Or. es

Selgitus

Vt punkti c muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepanek 2699
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) meetmed kahjurikindluse 
suurendamiseks;

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Vt punkti c muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepanek 2700
Martin Häusling, Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) meetmed kahjurikindluse 
suurendamiseks;

(h) meetmed kultuuride
kahjurikindluse suurendamiseks ja 
vastuvõtlikkuse vähendamiseks; 
monokultuuride kahel järjestikusel aastal 
kasvatamise vältimiseks, eriti bioloogilist 
ja struktuurilist mitmekesisust 
suurendavate tootmissüsteemide 
edendamiseks;

Or. en
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Muudatusettepanek 2701
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel
Matt Carthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) meetmed kahjurikindluse 
suurendamiseks;

(h) meetmed kahjurikindluse 
suurendamiseks integreeritud taimekaitse 
(IPM) kontseptsiooni edendamise kaudu;

Or. en

Selgitus

Integreeritud taimekaitse peab olema taimekaitsevahendite kasutamise vähendamise keskmes.

Muudatusettepanek 2702
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) meetmed kahjurikindluse 
suurendamiseks;

(h) meetmed kahjurite tekitatud kahju 
leevendamiseks integreeritud taimekaitse 
(IPM) kontseptsiooni edendamise kaudu;

Or. en

Muudatusettepanek 2703
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) meetmed veekasutuse ja -
majanduse parandamiseks, sealhulgas vee 

välja jäetud
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säästmine ja drenaaž;

Or. es

Selgitus

Vt punkti c muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepanek 2704
Ramón Luis Valcárcel Siso

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) meetmed veekasutuse ja -
majanduse parandamiseks, sealhulgas vee 
säästmine ja drenaaž;

i) meetmed veekasutuse ja -
majanduse parandamiseks, sealhulgas vee 
säästmine, ülemääraste ja ebapiisavate 
veehaarete tasakaalustamine ja drenaaž;

Or. es

Muudatusettepanek 2705
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j) meetmed jäätmetekke 
vähendamiseks ja jäätmekäitluse 
tõhustamiseks;

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Vt punkti c muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepanek 2706
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Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k) meetmed, mille eesmärk on 
suurendada puu- ja köögiviljasektori 
toodete transpordi jätkusuutlikkust ja 
tõhusust ning toodete säilitamist;

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Vt punkti c muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepanek 2707
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel
Matt Carthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k) meetmed, mille eesmärk on 
suurendada puu- ja köögiviljasektori 
toodete transpordi jätkusuutlikkust ja 
tõhusust ning toodete säilitamist;

(k) meetmed, mille eesmärk on 
suurendada puu- ja köögiviljasektori 
toodete transpordi jätkusuutlikkust 
lühikeste tarneahelate edendamisega, ja 
tõhusust ning toodete säilitamist;

Or. en

Muudatusettepanek 2708
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt l

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(l) meetmed kliimamuutuste riski 
maandamiseks, kliimamuutustega 
kohanemiseks ja taastuvenergia 
kasutamise suurendamiseks;

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Vt punkti c muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepanek 2709
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt m

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(m) liidu ja riiklike kvaliteedikavade 
rakendamine;

(m) avaliku õigusega reguleeritavate 
või määruse nr (EL) 1151/2012 kohaselt 
vabatahtlike liidu ja riiklike 
kvaliteedikavade rakendamine;

Or. it

Muudatusettepanek 2710
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt m

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(m) liidu ja riiklike kvaliteedikavade 
rakendamine;

(m) liidu ja riiklike kvaliteedikavade 
ning muude avaliku ja erasektori kavade
rakendamine;

Or. en

Selgitus

Oleks parem kaasata muid, nii avaliku kui ka erasektori kvaliteedikavasid, mis on 
üldkasutatavad ja mis on praegu puu- ja köögiviljasektoris abikõlblikud
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Muudatusettepanek 2711
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt m

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(m) liidu ja riiklike kvaliteedikavade 
rakendamine;

(m) liidu ja heakskiidetud riiklike või 
rahvusvaheliste kvaliteedikavade 
rakendamine;

Or. de

Selgitus

Raportööri sõnastuse alusel. Arvesse tuleks võtta ainult ametlikke kavasid. 
Muudatusettepaneku versioon ei ole kooskõlas kaubandusstandarditega.

Muudatusettepanek 2712
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt m

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(m) liidu ja riiklike kvaliteedikavade 
rakendamine;

(m) liidu ja avaliku või erasektori 
kvaliteedikavade rakendamine;

Or. es

Muudatusettepanek 2713
Jan Huitema, Fredrick Federley, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt m

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(m) liidu ja riiklike kvaliteedikavade 
rakendamine;

(m) liidu, riiklike ja erasektori 
kvaliteedikavade rakendamine;
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Or. en

Muudatusettepanek 2714
Martin Häusling, Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt n

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(n) müügiedendus- ja teavitustegevus, 
eelkõige meetmed ja tegevused, mille 
eesmärk on mitmekesistada ja tugevdada 
puu- ja köögiviljaturge ja jagada teavet 
puu- ja köögivilja tarbimise kasulikust 
mõjust tervisele;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Reklaami- ja teabekampaaniad moodustavad ÜPP rahastamise olulise osa. Perioodil, mil 
ÜPP vahendid on piiratud, arvame, et see ei ole selline kulu, mida peaks katma avaliku 
sektori rahaga.

Muudatusettepanek 2715
Estefanía Torres Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt n

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(n) müügiedendus- ja teavitustegevus, 
eelkõige meetmed ja tegevused, mille 
eesmärk on mitmekesistada ja tugevdada 
puu- ja köögiviljaturge ja jagada teavet
puu- ja köögivilja tarbimise kasulikust 
mõjust tervisele;

(n) müügiedendus- ja teavitustegevus, 
sealhulgas teave puu- ja 
köögiviljatarbimise tervislikkuse kohta,
meetmed ja tegevused, mille eesmärk on 
mitmekesistada ja tugevdada puu- ja 
köögiviljaturge, eelistades lühikesi 
turustusahelaid ja sobivaid avalikke 
ostumehhanisme, samuti algatusi teabe 
jagamiseks puu- ja köögivilja tarbimise 
kasulikust mõjust tervisele;
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Or. es

Muudatusettepanek 2716
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt n

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(n) müügiedendus- ja teavitustegevus, 
eelkõige meetmed ja tegevused, mille 
eesmärk on mitmekesistada ja tugevdada 
puu- ja köögiviljaturge ja jagada teavet 
puu- ja köögivilja tarbimise kasulikust 
mõjust tervisele;

(n) värskete ja töödeldud toodete 
müügiedendustegevus;

Or. es

Muudatusettepanek 2717
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt n

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(n) müügiedendus- ja teavitustegevus, 
eelkõige meetmed ja tegevused, mille 
eesmärk on mitmekesistada ja tugevdada 
puu- ja köögiviljaturge ja jagada teavet 
puu- ja köögivilja tarbimise kasulikust 
mõjust tervisele;

(n) müügiedendus- ja teavitustegevus, 
eelkõige meetmed ja tegevused, mille 
eesmärk on mitmekesistada ja tugevdada 
puu- ja köögiviljaturge, teha jõupingutusi 
uute turuväljundite leidmiseks pärast 
kolmandate riikide turgude sulgumist
ning jagada teavet puu- ja köögivilja 
tarbimise kasulikust mõjust tervisele;

Or. en

Selgitus

ÜPP peab andma konkreetsed vastused ELi siseturul esinevatele pingetele mis tahes 
kolmanda riigi turu kohese sulgemise tõttu.



PE631.982v01-00 108/181 AM\1171743ET.docx

ET

Muudatusettepanek 2718
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt n a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(n a) teavitustegevus, eelkõige tegevused 
ja meetmed, mille eesmärk on 
mitmekesistada ja tugevdada puu- ja
köögiviljaturge, nagu 
fütosanitaarprotokolli läbirääkimine ja 
rakendamine ekspordiks kolmandatesse 
riikidesse ning teabe jagamine puu- ja 
köögivilja tarbimise kasulikust mõjust 
tervisele;

Or. es

Muudatusettepanek 2719
Estefanía Torres Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt o

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(o) nõuandeteenused ja tehniline abi, 
eelkõige seoses säästvate 
kahjurikontrollitehnikate, pestitsiidide 
säästva kasutamisega ning panusega
kliimamuutustega kohanemisse ja nende 
mõju leevendamisse;

(o) nõuandeteenused ja tehniline abi, 
koolitus ja heade tavade vahetamine, 
sealhulgas säästvad 
kahjurikontrollitehnikad, pestitsiidide 
säästev kasutamine ning panus
kliimamuutustega kohanemisse ja nende 
mõju leevendamisse, samuti 
kolmandatesse riikidesse eksportimiseks 
fütosanitaarprotokolli läbirääkimise, 
rakendamise ja juhtimisega seotud 
algatused;

Or. es

Muudatusettepanek 2720
Martin Häusling, Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt o

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(o) nõuandeteenused ja tehniline abi, 
eelkõige seoses säästvate 
kahjurikontrollitehnikate, pestitsiidide 
säästva kasutamisega ning panusega 
kliimamuutustega kohanemisse ja nende 
mõju leevendamisse.

(o) nõuandeteenused ja tehniline abi, 
eelkõige seoses agroökoloogia, säästvate 
kahjurikontrollitehnikate, alternatiivsete 
lahendustega pestitsiidide kasutamisel,
pestitsiidide säästva kasutamise direktiivi 
nõuete, eelkõige kaheksa integreeritud 
taimekaitse põhimõtete, agrokeemilise 
sõltuvuse vähendamisega ja panusega
kliimamuutustega kohanemisse ja nende 
mõju leevendamisse.

Or. en

Muudatusettepanek 2721
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt o

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(o) nõuandeteenused ja tehniline abi, 
eelkõige seoses säästvate 
kahjurikontrollitehnikate, pestitsiidide 
säästva kasutamisega ning panusega 
kliimamuutustega kohanemisse ja nende 
mõju leevendamisse.

(o) nõuandeteenused ja tehniline abi, 
eelkõige seoses tootekvaliteedi hoidmise ja 
tõstmise, turustamistingimuste 
parandamise, säästvate 
kahjurikontrollitehnikate, pestitsiidide 
säästva kasutamisega ning panusega 
kliimamuutustega kohanemisse ja nende 
mõju leevendamisse;

Or. it

Muudatusettepanek 2722
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt o
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(o) nõuandeteenused ja tehniline abi, 
eelkõige seoses säästvate 
kahjurikontrollitehnikate, pestitsiidide 
säästva kasutamisega ning panusega 
kliimamuutustega kohanemisse ja nende 
mõju leevendamisse.

(o) nõuandeteenused ja tehniline abi, 
eelkõige seoses tootekvaliteedi hoidmise ja 
tõstmise, turustamistingimuste 
parandamise, säästvate 
kahjurikontrollitehnikate, pestitsiidide 
säästva kasutamisega ning panusega 
kliimamuutustega kohanemisse ja nende 
mõju leevendamisse;

Or. it

Muudatusettepanek 2723
Nicola Caputo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt o

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(o) nõuandeteenused ja tehniline abi, 
eelkõige seoses säästvate 
kahjurikontrollitehnikate, pestitsiidide 
säästva kasutamisega ning panusega 
kliimamuutustega kohanemisse ja nende 
mõju leevendamisse.

(o) nõuandeteenused ja tehniline abi, 
eelkõige seoses tootekvaliteedi hoidmise ja 
tõstmise, turustamistingimuste 
parandamise, säästvate 
kahjurikontrollitehnikate, pestitsiidide 
säästva kasutamisega ning panusega 
kliimamuutustega kohanemisse ja nende 
mõju leevendamisse;

Or. it

Muudatusettepanek 2724
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt o

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(o) nõuandeteenused ja tehniline abi, 
eelkõige seoses säästvate 
kahjurikontrollitehnikate, pestitsiidide 
säästva kasutamisega ning panusega
kliimamuutustega kohanemisse ja nende 

(o) nõuandeteenused, koolitus ja heade 
tavade vahetamine, sealhulgas säästvad 
kahjurikontrollitehnikad, pestitsiidide 
säästev kasutamine ning panus
kliimamuutustega kohanemisse ja nende 
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mõju leevendamisse; mõju leevendamisse;

Or. es

Muudatusettepanek 2725
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Susanne Melior, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt o

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(o) nõuandeteenused ja tehniline abi, 
eelkõige seoses säästvate 
kahjurikontrollitehnikate, pestitsiidide 
säästva kasutamisega ning panusega 
kliimamuutustega kohanemisse ja nende 
mõju leevendamisse.

(o) nõuandeteenused ja tehniline abi, 
eelkõige seoses säästvate 
kahjurikontrollitehnikate, pestitsiidide 
kasutamise vähendamisega ning panusega 
kliimamuutustega kohanemisse ja nende 
mõju leevendamisse.

Or. en

Muudatusettepanek 2726
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt p

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(p) koolitus ja parimate tavade 
vahetamine, eelkõige seoses säästvate 
kahjurikontrollitehnikate, pestitsiidide 
säästva kasutamisega ning panusega 
kliimamuutustega kohanemisse ja nende 
mõju leevendamisse.

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 2727
Martin Häusling, Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel



PE631.982v01-00 112/181 AM\1171743ET.docx

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt p

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(p) koolitus ja parimate tavade 
vahetamine, eelkõige seoses säästvate 
kahjurikontrollitehnikate, pestitsiidide 
säästva kasutamisega ning panusega 
kliimamuutustega kohanemisse ja nende 
mõju leevendamisse.

(p) koolitus ja parimate tavade 
vahetamine, eelkõige seoses säästvate 
kahjurikontrollitehnikate, alternatiivsete 
lahendustega pestitsiidide kasutamisel,
pestitsiidide säästva kasutamise direktiivi 
nõuete, eelkõige kaheksa integreeritud 
taimekaitse põhimõtete, agrokeemilise 
sõltuvuse vähendamisega ja panusega
kliimamuutustega kohanemisse ja nende 
mõju leevendamisse.

Or. en

Muudatusettepanek 2728
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Karine Gloanec 
Maurin, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt p

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(p) koolitus ja parimate tavade 
vahetamine, eelkõige seoses säästvate 
kahjurikontrollitehnikate, pestitsiidide 
säästva kasutamisega ning panusega 
kliimamuutustega kohanemisse ja nende 
mõju leevendamisse.

(p) koolitus ja parimate tavade 
vahetamine, eelkõige seoses säästvate 
kahjurikontrollitehnikate, pestitsiidide 
kasutamise vähendamisega ning panusega 
kliimamuutustega kohanemisse ja nende 
mõju leevendamisse.

Or. en

Muudatusettepanek 2729
Nicola Caputo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt p a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(p a) meetmed innovatsiooni abil 
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kvaliteedi parandamiseks.

Or. it

Muudatusettepanek 2730
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt p a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(p a) meetmed, mille eesmärk on 
innovatsiooni abil kvaliteedi 
parandamine.

Or. it

Muudatusettepanek 2731
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt p a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(p a) meetmed innovatsiooni abil 
kvaliteedi parandamiseks.

Or. it

Muudatusettepanek 2732
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt p a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(p a) jälgitavuse ja 
sertifitseerimissüsteemide rakendamine;

Or. es
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Muudatusettepanek 2733
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt p b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(p b) artikli 42 punkti b alusel kantud 
personali- ja tehnilise abi kulud.

Or. es

Muudatusettepanek 2734
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 42 punktis i osutatud 
eesmärgi saavutamiseks valivad 
liikmesriigid oma ÜPP strateegiakavades 
ühe või mitu sekkumist järgmistest 
sekkumisliikidest:

2. Artikli 42 punktis g osutatud 
eesmärgi saavutamiseks valivad 
liikmesriigid oma ÜPP strateegiakavades 
ühe või mitu sekkumist järgmistest 
sekkumisliikidest:

Or. it

Muudatusettepanek 2735
Annie Schreijer-Pierik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ühisfondide loomine ning täitmine 
määruse (EL) nr 1308/2013 alusel 
tunnustatud tootjaorganisatsioonide ja
tootjaorganisatsioonide liitude poolt;

(a) ühisfondide loomine ning täitmine 
määruse (EL) nr 1308/2013 alusel 
tunnustatud tootjaorganisatsioonide liitude 
ja vajaduse korral tootmisharudevaheliste 
organisatsioonide poolt vastavalt artiklis 
70 sätestatud tingimustele;
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Or. en

Muudatusettepanek 2736
Jan Huitema, Elsi Katainen, Pavel Telička

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ühisfondide loomine ning täitmine 
määruse (EL) nr 1308/2013 alusel 
tunnustatud tootjaorganisatsioonide ja 
tootjaorganisatsioonide liitude poolt;

(a) ühisfondide loomine ning täitmine 
määruse (EL) nr 1308/2013 alusel 
tunnustatud tootjaorganisatsioonide,
tootmisharudevaheliste organisatsioonide 
ja tootjaorganisatsioonide liitude poolt 
vastavalt artiklis 70 sätestatud 
tingimustele;

Or. en

Muudatusettepanek 2737
Estefanía Torres Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ühisfondide loomine ning täitmine
määruse (EL) nr 1308/2013 alusel 
tunnustatud tootjaorganisatsioonide ja 
tootjaorganisatsioonide ühenduste poolt;

(a) ühisfondide loomise, ühinemise, 
rahalise toetamise või täitmise kulud
määruse (EL) nr 1308/2013 alusel 
tunnustatud tootjaorganisatsioonide ja 
tootjaorganisatsioonide ühenduste poolt;

Or. es

Muudatusettepanek 2738
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(a) ühisfondide loomine ning täitmine 
määruse (EL) nr 1308/2013 alusel 
tunnustatud tootjaorganisatsioonide ja 
tootjaorganisatsioonide ühenduste poolt;

(a) stardikapitali loomine või 
ühisfondide loomine ning täitmine määruse 
(EL) nr 1308/2013 alusel tunnustatud 
tootjaorganisatsioonide ja 
tootjaorganisatsioonide ühenduste poolt;

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepanekuga tuuakse uuesti sisse määruse 2017/2393 (nn omnibus) raames 
saavutatud kokkulepe.

Muudatusettepanek 2739
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ühisfondide loomine ning täitmine 
määruse (EL) nr 1308/2013 alusel 
tunnustatud tootjaorganisatsioonide ja 
tootjaorganisatsioonide ühenduste poolt;

(a) ühisfondide loomine, ühinemine ja 
täitmine määruse (EL) nr 1308/2013 alusel 
tunnustatud tootjaorganisatsioonide ja 
tootjaorganisatsioonide ühenduste poolt;

Or. es

Muudatusettepanek 2740
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ühisfondide loomine ning täitmine 
määruse (EL) nr 1308/2013 alusel 
tunnustatud tootjaorganisatsioonide ja 
tootjaorganisatsioonide liitude poolt;

(a) algkapitali loomine ja/või 
ühisfondide täitmine määruse (EL) 
nr 1308/2013 alusel tunnustatud 
tootjaorganisatsioonide ja 
tootjaorganisatsioonide liitude poolt;

Or. en
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Muudatusettepanek 2741
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) investeeringud materiaalsesse ja 
immateriaalsesse põhivarasse, muutes nii 
turuleviidavate tootekoguste juhtimise 
tõhusamaks;

(b) investeeringud materiaalsesse ja 
immateriaalsesse põhivarasse, muutes nii 
turuleviidavate tootekoguste juhtimise 
tõhusamaks, sealhulgas ühine 
ladustamine;

Or. es

Muudatusettepanek 2742
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) turult kõrvaldamine tasuta 
jaotamiseks või muuks otstarbeks;

(d) turult kõrvaldamine tasuta 
jaotamiseks või muuks otstarbeks, kaasa 
arvatud turult kõrvaldatud toodete tasuta 
jaotamise eelse töötlemise kulud;

Or. es

Muudatusettepanek 2743
Estefanía Torres Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) turult kõrvaldamine tasuta 
jaotamiseks või muuks otstarbeks;

(d) turult kõrvaldamine tasuta 
jaotamiseks või muuks otstarbeks, kaasa 
arvatud turult kõrvaldatud toodete tasuta 
jaotamise eelse töötlemise kulud;
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Or. es

Muudatusettepanek 2744
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) saagikindlustus, mis aitab kaitsta 
tootjate sissetulekut loodusõnnetustest, 
halbadest ilmastikutingimustest, 
haigustest või kahjurite levikust 
tulenevate kahjude vastu ning millega on 
samal ajal tagatud, et toetusesaajad 
võtavad vajalikke riskiennetusmeetmeid;

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 2745
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) saagikindlustus, mis aitab kaitsta 
tootjate sissetulekut loodusõnnetustest, 
halbadest ilmastikutingimustest, haigustest 
või kahjurite levikust tulenevate kahjude 
vastu ning millega on samal ajal tagatud, et 
toetusesaajad võtavad vajalikke 
riskiennetusmeetmeid;

(g) saagikindlustus, sealhulgas 
indekseeritud kindlustused, mis katavad 
mõõdetava ohu esinemise, mis aitab 
kaitsta tootjate sissetulekut 
loodusõnnetustest, halbadest 
ilmastikutingimustest, haigustest või 
kahjurite levikust tulenevate kahjude vastu 
ning millega on samal ajal tagatud, et 
toetusesaajad võtavad vajalikke 
riskiennetusmeetmeid;

Or. en

Muudatusettepanek 2746
Martin Häusling, Maria Heubuch
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fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) saagikindlustus, mis aitab kaitsta 
tootjate sissetulekut loodusõnnetustest, 
halbadest ilmastikutingimustest, haigustest 
või kahjurite levikust tulenevate kahjude 
vastu ning millega on samal ajal tagatud, et 
toetusesaajad võtavad vajalikke 
riskiennetusmeetmeid;

(g) saagikindlustus, mis aitab kaitsta 
tootjate sissetulekut loodusõnnetustest, 
äärmuslikest ja ootamatutest
ilmastikutingimustest, haigustest või 
kahjurite levikust tulenevate vältimatute
kahjude vastu ning millega on samal ajal 
tagatud, et toetusesaajad võtavad vajalikke 
riskiennetusmeetmeid;

Or. en

Selgitus

Riskijuhtimine kindlustus ei tohi tekitada vastutustundetuid / vananenud 
põllumajandustavasid, vastasel juhul toob see endaga kaasa tohutut ülekulutamist üha enam 
piiratud maaelu arengu fondidest. Kliimamuutused ja nendega seotud äärmuslikud 
ilmastikunähtused on reaalsus olnud juba kümme aastat, nii et mis tahes tulevikku suunatud 
ja rahaliselt/ressursitõhus poliitika julgustaks seda võimalust kavandama. Selle asemel peaks 
ÜPP toetama põllumajandustootjaid, et kohaneda nende kliimamuutuste ja muude 
tagajärgedega, mida rahastatakse maaelu arengu ja ökokavade muude osade kaudu.

Muudatusettepanek 2747
Momchil Nekov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 2 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) muude määruse (EL) nr 1308/2013 
alusel tunnustatud tootjaorganisatsioonide 
ja tootjaorganisatsioonide liitude või 
üksiktootjate juhendamine;

(h) muude määruse (EL) nr 1308/2013 
alusel tunnustatud tootjaorganisatsioonide 
ja tootjaorganisatsioonide liitude või 
üksiktootjate ametivahetused ja/või
juhendamine;

Or. en
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Muudatusettepanek 2748
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 2 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h a) toodete müügiedendustegevus ja 
teadlikkuse tõstmine puu- ja 
köögiviljatarbimise tervislikkusest;

Or. es

Muudatusettepanek 2749
Estefanía Torres Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 2 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h a) müügiedendustegevus ja 
teadlikkuse tõstmine;

Or. es

Muudatusettepanek 2750
Estefanía Torres Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 2 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) kolmanda riigi
fütosanitaarprotokolli rakendamine ja 
juhtimine liidu territooriumil, et 
hõlbustada juurdepääsu kolmandate riikide 
turgudele;

i) fütosanitaarprotokolli 
läbirääkimised ekspordiks ja impordiks 
kolmandate riikide ja liidu territooriumi 
vahel, fütosanitaarprotokolli rakendamine 
ja juhtimine, et hõlbustada juurdepääsu 
kolmandate riikide turgudele; sealhulgas 
turu- ja tootmise mõju uuringud.

Or. es



AM\1171743ET.docx 121/181 PE631.982v01-00

ET

Muudatusettepanek 2751
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 2 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) kolmanda riigi
fütosanitaarprotokolli rakendamine ja 
juhtimine liidu territooriumil, et 
hõlbustada juurdepääsu kolmandate riikide 
turgudele;

(i) fütosanitaarprotokolli 
läbirääkimised ekspordiks kolmandatesse 
riikidesse liidu territooriumilt, 
fütosanitaarprotokolli rakendamine ja 
juhtimine, et hõlbustada juurdepääsu 
kolmandate riikide turgudele;

Or. es

Muudatusettepanek 2752
Annie Schreijer-Pierik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 2 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) kolmanda riigi 
fütosanitaarprotokolli rakendamine ja 
juhtimine liidu territooriumil, et hõlbustada 
juurdepääsu kolmandate riikide turgudele;

(i) kolmanda riigi 
fütosanitaarprotokolli rakendamine ja 
juhtimine liidu territooriumil, et hõlbustada 
juurdepääsu kolmandate riikide turgudele, 
samuti fütosanitaarkriiside ennetamiseks 
ja haldamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 2753
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 2 – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i a) turu-uuringud kolmandates 
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riikides;

Or. en

Muudatusettepanek 2754
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 2 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j) liidu ja riiklike kvaliteedikavade 
rakendamine;

(j) avaliku õigusega reguleeritavate 
või määruse nr (EL) 1151/2012 kohaselt 
vabatahtlike liidu ja riiklike 
kvaliteedikavade rakendamine;

Or. it

Muudatusettepanek 2755
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 2 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j) liidu ja riiklike kvaliteedikavade 
rakendamine;

(j) liidu ja heakskiidetud riiklike või 
rahvusvaheliste kvaliteedikavade 
rakendamine;

Or. de

Selgitus

Raportööri sõnastuse alusel. Arvesse tuleks võtta ainult ametlikke kavasid. 
Muudatusettepaneku versioon ei ole kooskõlas kaubandusstandarditega.

Muudatusettepanek 2756
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 2 – punkt j
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j) liidu ja riiklike kvaliteedikavade 
rakendamine;

(j) riiklike ja liidu ning avaliku või 
erasektori kvaliteedikavade rakendamine;

Or. es

Muudatusettepanek 2757
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 2 – punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k) nõustamisteenused ja tehniline abi, 
eelkõige seoses säästvate 
kahjurikontrollitehnikate ning 
pestitsiidide säästva kasutamisega.

(k) nõustamisteenused ja tehniline abi.

Or. it

Selgitus

Nõustamisteenuseid ja tehnilist abi peab olema võimalik laiendada.

Muudatusettepanek 2758
Martin Häusling, Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 2 – punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k) nõustamisteenused ja tehniline abi, 
eelkõige seoses säästvate
kahjurikontrollitehnikate ning pestitsiidide 
säästva kasutamisega.

(k) nõustamisteenused ja tehniline abi, 
eelkõige seoses agroökoloogiliste
kahjurikontrollitehnikate, pestitsiidide 
kasutamise vähendamise, integreeritud 
taimekaitse rakendamise ning pestitsiidide 
säästva kasutamisega.

Or. en
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Muudatusettepanek 2759
Estefanía Torres Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 2 – punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k) nõustamisteenused ja tehniline abi, 
eelkõige seoses säästvate 
kahjurikontrollitehnikate ning pestitsiidide 
säästva kasutamisega.

(k) koolitus ja heade tavade 
vahetamine, nõustamisteenused ja 
tehniline abi, eelkõige seoses säästvate 
kahjurikontrollitehnikate ning pestitsiidide 
säästva kasutamisega.

Or. es

Muudatusettepanek 2760
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Susanne Melior, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 2 – punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k) nõustamisteenused ja tehniline abi, 
eelkõige seoses säästvate
kahjurikontrollitehnikate ning pestitsiidide 
säästva kasutamisega.

(k) nõustamisteenused ja tehniline abi, 
eelkõige seoses säästvate 
kahjurikontrollitehnikate ning pestitsiidide 
kasutamise vähendamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 2761
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 2 – punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k) nõustamisteenused ja tehniline abi, 
eelkõige seoses säästvate 
kahjurikontrollitehnikate ning 

(k) nõustamisteenused ja tehniline abi, 
sealhulgas koolitusmeetmed ja parimate 
tavade vahetamine.
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pestitsiidide säästva kasutamisega.

Or. en

Selgitus

Me ei pea teadmiste ja parimate tavade vahetamise reguleerimisala karmistama.

Muudatusettepanek 2762
Beata Gosiewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 2 – punkt k a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ka) hetke- ja futuuriturgudel 
organiseeritud kauplemisplatvormide ja 
kaubabörside kasutamine;

Or. pl

Muudatusettepanek 2763
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 2 – punkt k a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ka) hetke- ja futuuriturgudel 
organiseeritud kauplemisplatvormide ja 
kaubabörside kasutamine;

Or. pl

Muudatusettepanek 2764
Annie Schreijer-Pierik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklis 42 osutatud eesmärke ning 
liikmesriikide poolt nende ÜPP 
strateegiakavaga ette nähtud sekkumisi 
puu- ja köögiviljasektoris viiakse ellu 
määruse (EL) nr 1308/2013 kohaselt 
tunnustatud tootjaorganisatsioonide ja/või 
tootjaorganisatsioonide liitude 
heakskiidetud rakenduskavade abil, 
kohaldades käesolevas artiklis sätestatud 
tingimusi.

1. Artiklis 42 osutatud eesmärke ning 
liikmesriikide poolt nende ÜPP 
strateegiakavaga ette nähtud sekkumisi 
puu- ja köögiviljasektoris viiakse ellu 
määruse (EL) nr 1308/2013 kohaselt 
tunnustatud tootjaorganisatsioonide ja/või 
tootjaorganisatsioonide liitude 
heakskiidetud rakenduskavade abil, 
kohaldades käesolevas artiklis sätestatud 
tingimusi. Lisaks sellele võivad 
liikmesriigid otsustada lubada 
tootmisharudevahelistel 
organisatsioonidel rakendada oma ÜPP 
strateegiakavades sätestatud eesmärke ja 
sekkumisi puu- ja köögiviljasektoris heaks 
kiidetud tegevusprogrammide kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 2765
Jan Huitema, Elsi Katainen, Pavel Telička

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklis 42 osutatud eesmärke ning 
liikmesriikide poolt nende ÜPP 
strateegiakavaga ette nähtud sekkumisi 
puu- ja köögiviljasektoris viiakse ellu 
määruse (EL) nr 1308/2013 kohaselt 
tunnustatud tootjaorganisatsioonide ja/või 
tootjaorganisatsioonide liitude 
heakskiidetud rakenduskavade abil, 
kohaldades käesolevas artiklis sätestatud 
tingimusi.

1. Artiklis 42 osutatud eesmärke ning 
liikmesriikide poolt nende ÜPP 
strateegiakavaga ette nähtud sekkumisi 
puu- ja köögiviljasektoris viiakse ellu 
määruse (EL) nr 1308/2013 kohaselt 
tunnustatud tootjaorganisatsioonide ja 
tootmisharudevaheliste organisatsioonide
ja/või tootjaorganisatsioonide liitude 
heakskiidetud rakenduskavade abil, 
kohaldades käesolevas artiklis sätestatud 
tingimusi.

Or. en

Muudatusettepanek 2766
Norbert Erdős
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Rakenduskavad kestavad vähemalt 
kolm aastat ja maksimaalselt seitse aastat. 
Neis järgitakse artikli 42 punktides d ja e 
osutatud eesmärke ning vähemalt kahte 
kõnealusesse artiklisse kuuluvat muud 
eesmärki.

2. Rakenduskavad kestavad vähemalt 
kolm aastat ja maksimaalselt seitse aastat.

Or. en

Selgitus

Puuduvad tõendid selle kohta, et see peaks piirama rakenduskavasid keskkonna- ja 
kliimaeesmärkidega.

Muudatusettepanek 2767
Estefanía Torres Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Rakenduskavad kestavad vähemalt 
kolm aastat ja maksimaalselt seitse aastat. 
Neis järgitakse artikli 42 punktides d ja e 
osutatud eesmärke ning vähemalt kahte 
kõnealusesse artiklisse kuuluvat muud 
eesmärki.

2. Rakenduskavad kestavad vähemalt 
kolm aastat ja maksimaalselt seitse aastat. 
Neis järgitakse artikli 42 punktides b, d, e
ja f osutatud eesmärke ning vähemalt kahte 
kõnealusesse artiklisse kuuluvat muud 
eesmärki.

Or. es

Muudatusettepanek 2768
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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2. Rakenduskavad kestavad vähemalt 
kolm aastat ja maksimaalselt seitse aastat. 
Neis järgitakse artikli 42 punktides d ja e 
osutatud eesmärke ning vähemalt kahte
kõnealusesse artiklisse kuuluvat muud 
eesmärki.

2. Rakenduskavad kestavad vähemalt 
kolm aastat ja maksimaalselt seitse aastat. 
Neis järgitakse artikli 42 punktides d ja e 
osutatud eesmärke ning vähemalt ühte
kõnealusesse artiklisse kuuluvat muud 
eesmärki.

Or. es

Selgitus

Praegu kehtib kahe eesmärgi nõue. Selle suurendamine rakenduskavade puhul kolmeni on 
kahtlemata samm edasi.

Muudatusettepanek 2769
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Iga valitud eesmärgi puhul
kirjeldavad liikmesriigid oma 
rakenduskavas sekkumisi, mis on valitud 
liikmesriigi ÜPP strateegiakavas loetletud 
sekkumiste hulgast.

3. Rakenduskavades tuleb kirjeldada 
sekkumisi, mis on valitud liikmesriigi ÜPP 
strateegiakavas loetletud sekkumiste 
hulgast.

Or. en

Selgitus

Puuduvad tõendid selle kohta, et see peaks piirama rakenduskavasid keskkonna- ja 
kliimaeesmärkidega.

Muudatusettepanek 2770
Annie Schreijer-Pierik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Määruse (EL) nr 1308/2013 4. Määruse (EL) nr 1308/2013 
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kohaselt tunnustatud tootjaorganisatsioonid 
ja/või tootjaorganisatsioonide liidud 
esitavad rakenduskavad liikmesriikidele 
heakskiitmiseks.

kohaselt tunnustatud tootjaorganisatsioonid 
ja/või vajaduse korral 
tootmisharudevahelised organisatsioonid
ja/või tootjaorganisatsioonide liidud 
esitavad rakenduskavad liikmesriikidele 
heakskiitmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 2771
Jan Huitema, Elsi Katainen, Pavel Telička

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Määruse (EL) nr 1308/2013 
kohaselt tunnustatud tootjaorganisatsioonid 
ja/või tootjaorganisatsioonide liidud 
esitavad rakenduskavad liikmesriikidele 
heakskiitmiseks.

4. Määruse (EL) nr 1308/2013 
kohaselt tunnustatud tootjaorganisatsioonid 
ja/või tootjaorganisatsioonide liidud ja 
tootmisharudevahelised organisatsioonid
esitavad rakenduskavad liikmesriikidele 
heakskiitmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 2772
Annie Schreijer-Pierik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Rakenduskavasid võivad rakendada 
üksnes määruse (EL) nr 1308/2013 
kohaselt tunnustatud tootjaorganisatsioonid 
või tootjaorganisatsioonide liidud.

5. Rakenduskavasid võivad rakendada 
üksnes määruse (EL) nr 1308/2013 
kohaselt tunnustatud 
tootjaorganisatsioonid, 
tootjaorganisatsioonide liidud ja/või 
vajaduse korral tootmisharudevahelised 
organisatsioonid.

Or. en



PE631.982v01-00 130/181 AM\1171743ET.docx

ET

Muudatusettepanek 2773
Bas Belder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Rakenduskavasid võivad rakendada 
üksnes määruse (EL) nr 1308/2013 
kohaselt tunnustatud tootjaorganisatsioonid 
või tootjaorganisatsioonide liidud.

5. Rakenduskavasid võivad rakendada 
üksnes määruse (EL) nr 1308/2013 
kohaselt tunnustatud 
tootjaorganisatsioonid, 
tootjaorganisatsioonide liidud või vajaduse 
korral tootmisharudevahelised 
organisatsioonid.

Or. en

Selgitus

Ka tootmisharudevahelistel organisatsioonidel peaks olema võimalik anda 
tegevusprogrammide kaudu panus valdkondlike eesmärkide saavutamisse. (Täiendus kehtib 
kõigis asjakohastes artiklites)

Muudatusettepanek 2774
Jan Huitema, Elsi Katainen, Pavel Telička

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Rakenduskavasid võivad rakendada 
üksnes määruse (EL) nr 1308/2013 
kohaselt tunnustatud tootjaorganisatsioonid 
ja/või tootjaorganisatsioonide liidud.

5. Rakenduskavasid võivad rakendada 
üksnes määruse (EL) nr 1308/2013 
kohaselt tunnustatud tootjaorganisatsioonid 
või tootjaorganisatsioonide liidud ja 
tootmisharudevahelised organisatsioonid.

Or. en

Muudatusettepanek 2775
Estefanía Torres Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 44 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Tootjaorganisatsioonide liitude 
rakenduskavad võivad olla osalised või 
täielikud. Täielikud rakenduskavad 
peavad vastama samadele 
halduseeskirjadele ja tingimustele kui 
tootjaorganisatsioonide rakenduskavad.

Or. es

Muudatusettepanek 2776
Estefanía Torres Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 6 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootjaorganisatsioonide liitude 
rakenduskavad ei hõlma samu sekkumisi
kui liikmesorganisatsioonide 
rakenduskavad. Liikmesriigid käsitlevad 
tootjaorganisatsioonide liitude 
rakenduskavasid koos 
liikmesorganisatsioonide
rakenduskavadega.

Samuti võivad tootjaorganisatsioonide 
liidud esitada osalise rakenduskava, mis 
sisaldab meetmeid, mille 
liikmesorganisatsioonid on oma 
rakenduskavades sätestanud, kuid mida 
nad ei ole rakendanud. Need kavad ei 
hõlma samu tegevusi kui 
liikmesorganisatsioonide rakenduskavad. 
Liikmesriigid käsitlevad 
tootjaorganisatsioonide liitude 
rakenduskavasid koos tootjaliikmete
rakenduskavadega.

Or. es

Muudatusettepanek 2777
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 6 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootjaorganisatsioonide liitude 
rakenduskavad ei hõlma samu sekkumisi

Samuti võivad tootjaorganisatsioonide 
liidud esitada osalise rakenduskava, mis 
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kui liikmesorganisatsioonide 
rakenduskavad. Liikmesriigid käsitlevad 
tootjaorganisatsioonide liitude 
rakenduskavasid koos 
liikmesorganisatsioonide 
rakenduskavadega.

sisaldab meetmeid, mille 
liikmesorganisatsioonid on oma 
rakenduskavades sätestanud, kuid mida 
nad ei ole rakendanud. Need kavad ei 
hõlma samu tegevusvaldkondi kui 
liikmesorganisatsioonide rakenduskavad. 
Liikmesriigid käsitlevad 
tootjaorganisatsioonide liitude 
rakenduskavasid koos 
liikmesorganisatsioonide 
rakenduskavadega.

Or. es

Selgitus

Tootjaorganisatsioonide liidud peavad siiski suutma esitada osalisi rakenduskavasid, mis 
võimaldavad neil rakendada tootjaorganisatsioonidest liikmete rakenduskavade raames 
teatavaid meetmeid.

Muudatusettepanek 2778
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootjaorganisatsioonide liitude 
rakenduskavad ei hõlma samu sekkumisi
kui liikmesorganisatsioonide 
rakenduskavad. Liikmesriigid käsitlevad 
tootjaorganisatsioonide liitude 
rakenduskavasid koos 
liikmesorganisatsioonide 
rakenduskavadega.

Samuti võivad tootjaorganisatsioonide 
liidud esitada terved või osalised 
rakenduskavad, mis sisaldavad meetmeid, 
mille liikmesorganisatsioonid on oma 
rakenduskavades kindlaks määranud, 
kuid mida nad ei ole rakendanud. Need 
kavad ei hõlma samu tegevusi kui 
liikmesorganisatsioonide rakenduskavad. 
Liikmesriigid käsitlevad 
tootjaorganisatsioonide liitude 
rakenduskavasid koos 
liikmesorganisatsioonide 
rakenduskavadega.

Or. en
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Selgitus

Õiguskindluse tagamiseks tuleb lisada kehtiv sõnastus tootjaorganisatsioonide liitude osaliste 
rakenduskavade kohta. Lisaks peavad tootjaorganisatsioonide liitude osaliste kavade ja 
nende liikmesorganisatsioonide kavade vahelised vastuolud jääma tegevuste, mitte sekkumiste 
tasandile.

Muudatusettepanek 2779
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 6 – teine lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sel eesmärgil tagavad liikmesriigid, et: Sel eesmärgil tagavad liikmesriigid osaliste 
rakenduskavade korral, et:

Or. es

Muudatusettepanek 2780
Estefanía Torres Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 6 – teine lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sel eesmärgil tagavad liikmesriigid, et: Sel eesmärgil tagavad liikmesriigid osaliste 
rakenduskavade korral, et:

Or. es

Muudatusettepanek 2781
Estefanía Torres Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 6 – teine lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tootjaorganisatsioonide liitude 
rakenduskavade raames tehtavaid 
sekkumisi rahastatakse täielikult kõnealuse 

(a) tootjaorganisatsioonide liitude 
osaliste rakenduskavade raames tehtavaid 
sekkumisi rahastatakse täielikult kõnealuse 
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liidu liikmesorganisatsioonide osalustest ja 
et selline rahastamine tuleb kõnealuste 
liikmesorganisatsioonide 
rakendusfondidest;

liidu liikmesorganisatsioonide osalustest ja 
et selline rahastamine tuleb kõnealuste 
liikmesorganisatsioonide 
rakendusfondidest;

Or. es

Muudatusettepanek 2782
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 6 – teine lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tootjaorganisatsioonide liitude 
rakenduskavade raames tehtavaid 
sekkumisi rahastatakse täielikult kõnealuse 
liidu liikmesorganisatsioonide osalustest ja 
et selline rahastamine tuleb kõnealuste 
liikmesorganisatsioonide 
rakendusfondidest;

(a) tootjaorganisatsioonide liitude 
rakenduskavade raames võetavaid 
meetmeid rahastatakse täielikult kõnealuse 
liidu liikmesorganisatsioonide osalustest ja 
et selline rahastamine tuleb kõnealuste 
liikmesorganisatsioonide 
rakendusfondidest;

Or. es

Selgitus

Hierarhia on järgmine: sekkumisliik, sekkumine, meede (measure) ja meede (action). 
Kokkusobimatus tuleb kindlaks teha kohe alguses.

Muudatusettepanek 2783
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 7 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) vähemalt 20 % ulatuses 
rakenduskavade kuludest kaetakse artikli 
42 punktides d ja e osutatud eesmärkidega 
seotud sekkumisi;

(a) vähemalt 10 % ulatuses 
rakenduskavade kuludest või kaks meedet
kaetakse artikli 42 punktides d ja e 
osutatud eesmärkidega seotud sekkumisi;
i) Keskkonnameetmete puhul järgitakse 
artiklis 65 sätestatud põllumajanduse 
keskkonna- ja kliimakohustusi või 
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mahepõllumajanduse arendamise 
kohustust.
ii) Kui vähemalt 80 % 
tootjaorganisatsiooni tootjaliikmetest on 
võtnud ühe või mitu ühesugust 
põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimakohustust või mahepõllunduse 
arendamise kohustust artikli 65 alusel, 
siis käsitatakse iga sellist kohustust 
käesoleva lõike esimeses lõigus osutatud 
keskkonnameetmena.

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepanekuga vähendatakse rakenduskavade keskkonna- ja kliimaküsimustega 
seotud kulutusi ja pakutakse alternatiivina välja kolm neile eesmärkidele pühendatud meedet 
rakenduskavades,

Muudatusettepanek 2784
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõik 7 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) vähemalt 20 % ulatuses 
rakenduskavade kuludest kaetakse artikli 
42 punktides d ja e osutatud eesmärkidega 
seotud sekkumisi;

(a) rakenduskavad aitavad kaasa 
artikli 92 tingimustes sätestatud teabele
artikli 42 punktides d ja e osutatud 
eesmärkide saavutamiseks. Liikmesriigid 
võivad võtta arvesse käesolevas määruses 
sätestatud sekkumisi, mis aitavad kaasa 
tootjaorganisatsiooni või selle liikmete 
poolt artikli 42 punktides d ja e osutatud 
eesmärkide saavutamisele;

Or. en

Muudatusettepanek 2785
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus



PE631.982v01-00 136/181 AM\1171743ET.docx

ET

Artikkel 44 – lõige 7 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) vähemalt 20 % ulatuses 
rakenduskavade kuludest kaetakse artikli 
42 punktides d ja e osutatud eesmärkidega 
seotud sekkumisi;

(a) vähemalt 10 % ulatuses 
rakenduskavade kuludest kaetakse artikli 
42 punktides c, d, e ja f osutatud 
eesmärkidega seotud sekkumisi koos 
võimalusega seda osakaalu 
üleminekuperioodi jooksul suurendada;

Or. es

Selgitus

On liig suurendada keskkonnakulutusi praeguselt 10 %ilt 20 %ni. Edasimineku nimel nähakse 
siiski ette võimalus osakaalu üleminekuperioodi jooksul suurendada.

Muudatusettepanek 2786
Estefanía Torres Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 7 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) vähemalt 20 % ulatuses 
rakenduskavade kuludest kaetakse artikli 
42 punktides d ja e osutatud eesmärkidega 
seotud sekkumisi;

(a) vähemalt 10 % ulatuses 
rakenduskavade kuludest kaetakse 
artikli 42 punktides d ja f osutatud 
eesmärkidega seotud sekkumisi koos 
võimalusega seda osakaalu 
üleminekuperioodi jooksul suurendada;

Or. es

Muudatusettepanek 2787
Sandra Kalniete, Ivari Padar

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõik 7 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) vähemalt 20 % ulatuses 
rakenduskavade kuludest kaetakse artikli 

(a) vähemalt 10% ulatuses 
rakenduskavade kuludest kaetakse artikli 
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42 punktides d ja e osutatud eesmärkidega 
seotud sekkumisi;

41a punktides d ja e osutatud 
eesmärkidega seotud sekkumisi või 
rakenduskavad sisaldavad kahte või 
enamat keskkonnaalast tegevust;

Or. en

Selgitus

Senine olukord tuleks säilitada rakenduskavade kulude suhtes, mis hõlmavad keskkonna- ja 
kliimameetmeid (vähemalt 10% rakenduskavade kuludest hõlmavad keskkonnameetmeid või 
rakenduskavad hõlmavad kahte või enamat keskkonnameedet). Suurenenud nõue seoses 
keskkonna- ja kliimameetmetega võib tõsiselt takistada tootjaorganisatsioonide põhitegevuste 
elluviimist ja tootjate kaasamist sellistesse koostöövormidesse.

Muudatusettepanek 2788
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 7 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) vähemalt 20 % ulatuses 
rakenduskavade kuludest kaetakse artikli 
42 punktides d ja e osutatud eesmärkidega 
seotud sekkumisi;

(a) Liikmesriigid tagavad, et: (a) 
vähemalt 10 % ulatuses rakenduskavade 
kuludest kaetakse artikli 42 punktides d ja 
e osutatud eesmärkidega seotud sekkumisi;

Or. pl

Muudatusettepanek 2789
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 7 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) vähemalt 20 % ulatuses 
rakenduskavade kuludest kaetakse artikli 
42 punktides d ja e osutatud eesmärkidega 
seotud sekkumisi;

(a) vähemalt 10 % ulatuses 
rakenduskavade kuludest kaetakse artikli 
42 punktides d ja e osutatud eesmärkidega 
seotud sekkumisi;

Or. pl
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Muudatusettepanek 2790
Beata Gosiewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 7 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) vähemalt 20 % ulatuses 
rakenduskavade kuludest kaetakse artikli 
42 punktides d ja e osutatud eesmärkidega 
seotud sekkumisi;

(a) vähemalt 10 % ulatuses 
rakenduskavade kuludest kaetakse artikli 
42 punktides d ja e osutatud eesmärkidega 
seotud sekkumisi;

Or. pl

Muudatusettepanek 2791
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 7 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) vähemalt 20 % ulatuses 
rakenduskavade kuludest kaetakse artikli 
42 punktides d ja e osutatud eesmärkidega 
seotud sekkumisi;

(a) vähemalt 10 % ulatuses 
rakenduskavade kuludest kaetakse artikli 
42 punktides d ja e osutatud eesmärkidega 
seotud sekkumisi;

Or. pl

Selgitus

Alammäära tõstmine 20 %-le piirab puu- ja köögiviljasektori tootjaorganisatsioonide 
võimalust rahastada projekte, mis on vajalikud ja millel on mõju sektoris valitsevale 
olukorrale. Kõne all on tööstusharu, mis ei avalda keskkonnale märkimisväärset survet.

Muudatusettepanek 2792
Manolis Kefalogiannis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõik 7 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) vähemalt 20 % ulatuses 
rakenduskavade kuludest kaetakse artikli 
42 punktides d ja e osutatud eesmärkidega 
seotud sekkumisi;

(a) vähemalt 10% ulatuses 
rakenduskavade kuludest kaetakse artikli 
42 punktides d ja e osutatud eesmärkidega 
seotud sekkumisi;

Or. en

Muudatusettepanek 2793
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 7 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) vähemalt 20 % ulatuses 
rakenduskavade kuludest kaetakse artikli 
42 punktides d ja e osutatud eesmärkidega 
seotud sekkumisi;

(a) vähemalt 10 % ulatuses 
rakenduskavade kuludest kaetakse artikli 
42 punktides d ja e osutatud eesmärkidega 
seotud sekkumisi;

Or. it

Muudatusettepanek 2794
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 7 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) vähemalt 20 % ulatuses 
rakenduskavade kuludest kaetakse artikli 
42 punktides d ja e osutatud eesmärkidega 
seotud sekkumisi;

(a) vähemalt 10 % ulatuses 
rakenduskavade kuludest kaetakse artikli 
42 punktides d ja e osutatud eesmärkidega 
seotud sekkumisi;

Or. it

Muudatusettepanek 2795
Marijana Petir

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 44 – lõige 7 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) vähemalt 20 % ulatuses 
rakenduskavade kuludest kaetakse artikli 
42 punktides d ja e osutatud eesmärkidega 
seotud sekkumisi;

(a) vähemalt 15 % ulatuses 
rakenduskavade kuludest kaetakse artikli 
42 punktides d ja e osutatud eesmärkidega 
seotud sekkumisi;

Or. hr

Muudatusettepanek 2796
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 7 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vähemalt 5 % ulatuses 
rakenduskavade kuludest kaetakse 
artikli 42 punktis c osutatud eesmärkidega 
seotud sekkumisi;

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Innovatsiooni puhul võib kohustuslikud miinimumkulunõuded kõrvale jätta, sest 
rakenduskavad ei ole sedalaadi tegevuse jaoks kõige kohasemad vahendid (kohasemad on 
järgmised: EAFRD, „Euroopa Horisont“, Euroopa Regionaalarengu Fond või riiklikud 
fondid).

Muudatusettepanek 2797
Manolis Kefalogiannis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 7 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vähemalt 5 % ulatuses 
rakenduskavade kuludest kaetakse artikli 
42 punktis c osutatud eesmärkidega 

välja jäetud
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seotud sekkumisi;

Or. en

Muudatusettepanek 2798
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 7 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vähemalt 5 % ulatuses 
rakenduskavade kuludest kaetakse artikli 
42 punktis c osutatud eesmärkidega 
seotud sekkumisi;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

ELi tasandil on olemas muid rahastamisvahendeid, mis erinevad rakenduskavadest ja mille 
tegevusulatus on laiem, mistõttu need on mahepõllumajandusliku tegevuse ulatuses 
tõhusamad (kas ÜPP esimese või teise samba raames).

Muudatusettepanek 2799
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 7 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vähemalt 5 % ulatuses 
rakenduskavade kuludest kaetakse artikli 
42 punktis c osutatud eesmärkidega seotud 
sekkumist;

(b) vähemalt 5 % ulatuses 
rakenduskavade kuludest kaetakse artikli 
42 punktis c osutatud eesmärkidega seotud 
sekkumisi;

Or. en

Muudatusettepanek 2800
Marijana Petir
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 7 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vähemalt 5 % ulatuses 
rakenduskavade kuludest kaetakse artikli 
42 punktis c osutatud eesmärkidega seotud 
sekkumisi;

(b) vähemalt 3 % ulatuses 
rakenduskavade kuludest kaetakse artikli 
42 punktis c osutatud eesmärkidega seotud 
sekkumisi;

Or. hr

Muudatusettepanek 2801
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 7 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vähemalt 5 % ulatuses 
rakenduskavade kuludest kaetakse artikli 
42 punktis c osutatud eesmärkidega seotud 
sekkumisi;

(b) vähemalt 1 % ulatuses 
rakenduskavade kuludest kaetakse artikli 
42 punktis c osutatud eesmärkidega seotud 
sekkumisi;

Or. it

Muudatusettepanek 2802
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Nähakse ette üleminekuperiood, 
mis võimaldab tootjaorganisatsioonidel 
valida, kas jätkata oma eelmiste määruste 
alusel vastu võetud rakenduskava 
rakendamist kuni lõpuleviimiseni või seda 
muuta või asendada see vastavalt 
käesoleva määruse sätetele uuega.

Or. es
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Muudatusettepanek 2803
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. enne käesoleva määruse 
jõustumist heaks kiidetud 
rakenduskavasid tuleb reguleerida 
vastavalt määrustele, mille alusel need 
heaks kiideti, kuni nende lõpuleviimiseni, 
välja arvatud juhul, kui 
tootjaorganisatsioon või 
tootjaorganisatsioonide liit otsustab 
vabatahtlikult käesoleva määruse vastu 
võtta.

Or. en

Muudatusettepanek 2804
Hilde Vautmans

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. enne käesoleva määruse 
jõustumist heaks kiidetud 
rakenduskavasid tuleb reguleerida 
vastavalt määrustele, mille alusel need 
heaks kiideti, kuni nende lõpuleviimiseni, 
välja arvatud juhul, kui 
tootjaorganisatsioon või 
tootjaorganisatsioonide liit otsustab 
vabatahtlikult käesoleva määruse vastu 
võtta

Or. en

Muudatusettepanek 2805
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Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Kõiki enne käesoleva määruse 
jõustumist heaks kiidetud 
rakenduskavasid reguleeritakse kuni 
nende kehtimise eeldatava 
lõpukuupäevani vastavalt määrusele nr 
1308/2013/EL.

Or. en

Muudatusettepanek 2806
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Puu- ja köögiviljasektori 
tootjaorganisatsioonid ja/või nende liidud 
võivad moodustada rakendusfondi. Fondi 
rahastatakse:

1. Puu- ja köögiviljasektori 
tootjaorganisatsioonid ja/või nende liidud 
võivad moodustada liikmesriikide poolt 
heaks kiidetud rakenduskavade 
rahastamiseks rakendusfondi. Fondi 
rahastatakse tootjaorganisatsioonide endi 
või tootjaorganisatsioonide liitude ja/või 
selle partnerite osalustest koos artikli 46 
alusel antud rahalise toetusega.

Or. es

Selgitus

Rakenduskavade haldamise lihtsustamiseks ei ole rakendusfondi osaluste allikate kohta vaja 
üksikasjalikku teavet esitada, sest sellega kaasnevad auditeerimismenetlused on keerukad.

Muudatusettepanek 2807
Annie Schreijer-Pierik

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 45 – lõige 1 - sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Puu- ja köögiviljasektori 
tootjaorganisatsioonid ja/või nende liidud
võivad moodustada rakendusfondi. Fondi 
rahastatakse:

1. Puu- ja köögiviljasektori 
tootjaorganisatsioonid, nende liidud ja 
vajaduse korral tootmisharudevahelised 
organisatsioonid võivad moodustada 
rakendusfondi. Fondi rahastatakse:

Or. en

Muudatusettepanek 2808
Jan Huitema, Elsi Katainen, Pavel Telička

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 1 - sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Puu- ja köögiviljasektori 
tootjaorganisatsioonid ja/või nende liidud 
võivad moodustada rakendusfondi. Fondi 
rahastatakse:

1. Puu- ja köögiviljasektori 
tootjaorganisatsioonid või 
tootmisharudevahelised organisatsioonid
ja/või nende liidud võivad moodustada 
rakendusfondi. Fondi rahastatakse:

Or. en

Muudatusettepanek 2809
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) rahaliste osalustega: välja jäetud

(i) tootjaorganisatsiooni liikmetelt 
ja/või tootjaorganisatsioonilt endalt; või

ii) tootjaorganisatsioonide liitudelt 
kõnealuste liitude liikmete kaudu;

Or. es
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Selgitus

Esimese punkti uut sõnastust arvestades tarbetu.

Muudatusettepanek 2810
Jan Huitema, Elsi Katainen, Pavel Telička

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 1 – punkt a – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) tootjaorganisatsiooni liikmed ja/või 
tootjaorganisatsioon ise, või

(i) tootjaorganisatsiooni liikmed ja/või 
tootjaorganisatsioon ja 
tootmisharudevaheline organisatsioon ise, 
või

Or. en

Muudatusettepanek 2811
Annie Schreijer-Pierik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 1 – punkt a – alapunkt ii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ii a) tootmisharudevaheliselt 
organisatsioonidelt kõnealuste 
organisatsioonide liikmete kaudu;

Or. en

Muudatusettepanek 2812
Annie Schreijer-Pierik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) liidu rahalisest toetusest, mida võib 
anda tootjaorganisatsioonidele või nende 
liitudele, kui kõnealused liidud esitavad 

(b) liidu rahalisest toetusest, mida võib 
anda tootjaorganisatsioonidele, nende 
liitudele või tootmisharudevahelistele 
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rakenduskava. organisatsioonidele, kui kõnealused liidud 
või organisatsioonid esitavad 
rakenduskava.

Or. en

Muudatusettepanek 2813
Jan Huitema, Elsi Katainen, Pavel Telička

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) liidu rahalisest toetusest, mida võib 
anda tootjaorganisatsioonidele või nende 
liitudele, kui kõnealused liidud esitavad 
rakenduskava.

(b) liidu rahalisest toetusest, mida võib 
anda tootjaorganisatsioonidele ja 
tootmisharudevahelistele 
organisatsioonidele või nende liitudele, 
kui kõnealused liidud esitavad 
rakenduskava.

Or. en

Muudatusettepanek 2814
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) liidu rahalisest toetusest, mida võib 
anda tootjaorganisatsioonidele või nende 
liitudele, kui kõnealused liidud esitavad 
rakenduskava.

(b) liidu ja riiklikust rahalisest 
toetusest, mida võib anda 
tootjaorganisatsioonidele või nende 
liitudele, kui kõnealused liidud esitavad 
rakenduskava.

Or. en

Selgitus

On äärmiselt oluline säilitada võimalus anda tootjaorganisatsioonidele riiklikku rahalist 
toetust, et suurendada nende asutamist ja tegevust.
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Muudatusettepanek 2815
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Rakendusfonde kasutatakse 
üksnes selliste rakenduskavade 
rahastamiseks, mille liikmesriigid on 
heaks kiitnud.

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Esimese punkti uut sõnastust arvestades tarbetu.

Muudatusettepanek 2816
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liidu rahaline toetus on võrdne 
artikli 45 lõike 1 punktis a osutatud 
rahalise osaluse summaga, kuid mitte 
suurem kui 50 % tegelikest kuludest.

1. Liidu rahaline toetus on võrdne 
50 % tegelikest kuludest.

Or. es

Muudatusettepanek 2817
Beata Gosiewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) 4,1 % iga tootjaorganisatsiooni (a) 4,5 % iga tootjaorganisatsiooni 
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turustatud toodangu väärtusest; turustatud toodangu väärtusest;

Or. pl

Muudatusettepanek 2818
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) 4,1 % iga tootjaorganisatsiooni 
turustatud toodangu väärtusest;

(a) 4,5 % iga tootjaorganisatsiooni 
turustatud toodangu väärtusest;

Or. pl

Muudatusettepanek 2819
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) 4,1 % iga tootjaorganisatsiooni 
turustatud toodangu väärtusest;

(a) 4,6 % iga tootjaorganisatsiooni 
turustatud toodangu väärtusest;

Or. es

Muudatusettepanek 2820
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) 4,5 % iga tootjaorganisatsioonide 
liidu turustatud toodangu väärtusest;

(b) 5 % iga tootjaorganisatsioonide 
liidu turustatud toodangu väärtusest;

Or. es
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Muudatusettepanek 2821
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) 5 % iga riikidevahelise 
tootjaorganisatsiooni või riikidevahelise 
tootjaorganisatsioonide liidu turustatud 
toodangu väärtusest.

(c) 4,5 % iga riikidevahelise 
tootjaorganisatsiooni või riikidevahelise 
tootjaorganisatsioonide liidu turustatud 
toodangu väärtusest.

Or. pl

Muudatusettepanek 2822
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 – esimene lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) 5 % iga riikidevahelise 
tootjaorganisatsiooni või riikidevahelise 
tootjaorganisatsioonide liidu turustatud 
toodangu väärtusest.

(c) 5,5 % iga riikidevahelise 
tootjaorganisatsiooni või riikidevahelise 
tootjaorganisatsioonide liidu turustatud 
toodangu väärtusest.

Or. es

Muudatusettepanek 2823
Beata Gosiewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) 5 % iga riikidevahelise 
tootjaorganisatsiooni või riikidevahelise 
tootjaorganisatsioonide liidu turustatud 
toodangu väärtusest.

(c) 4,5 % iga riikidevahelise 
tootjaorganisatsiooni või riikidevahelise 
tootjaorganisatsioonide liidu turustatud 
toodangu väärtusest.
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Or. pl

Muudatusettepanek 2824
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) 5 % turustatud toodangu 
väärtusest järgmistel juhtudel:

– mitme tootjaorganisatsiooni 
ühendamisel või ühinemisel tekkinud 
tootjaorganisatsiooni esimese 
rakenduskava raames turustatud 
toodangu puhul;

– tootjaorganisatsioonide puhul, mis on 
suurenenud (kas liikmete arvus või 
turustatud toodangu väärtuses) eelnevalt 
kehtestatud ajavahemiku jooksul ja 
protsendimäära võrra, mis peab olema 
eelnevalt kindlaks määratud;

– tootjaorganisatsioonide puhul, mis 
jõuavad teatud suuruseni (kas liikmete 
arvus või turustatud toodangu väärtuses), 
mis peab olema eelnevalt kindlaks 
määratud;

– tootjaorganisatsioonide liitude puhul, 
kes tegelevad tootjaorganisatsioonide 
liikmete toodangu turustamisega;

– tootjaorganisatsioonide puhul, mis 
jätkavad oma toodangu 100% 
integreerimist, turustades seda koos teiste 
tootjaorganisatsioonidega filiaali kaudu, 
moodustades järgmise ühistu:

1) mis on loodud eesmärgiga turustada 
kindlaksmääratud toodangut;

2) mille kapital on 90% ulatuses 
tootjaorganisatsiooni omanduses;

3) mis on saavutanud märkimisväärse 
majandusliku suuruse, mis peab olema 
eelnevalt kindlaks määratud.
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Or. it

Muudatusettepanek 2825
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 – esimene lõik – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) 5,5 % turustatud toodangu 
väärtusest:

– iga tootjaorganisatsiooni puhul, 
kes on nii liikmete arvult kui ka 
turustatud toodangu koguse poolest 
kasvanud teatava protsendi võrra ja 
teatava perioodi jooksul, mis määratakse 
kindlaks;

– ühinemise või uute liikmete 
lisandumise tulemusena tekkinud 
tootjaorganisatsiooni esimese 
rakenduskava puhul;

– tootjaorganisatsioonide puhul, kes 
jõuavad kindlaksmääratavalt liikmete 
arvult ja turustatud toodangu koguse 
poolest teatava suuruseni;

– oma liikmete toodangut 
turustavate tootjaorganisatsioonide liitude 
puhul;

– täielikult ühistegevusse kaasatud 
tootjaorganisatsioonide puhul, kes 
turustavad oma ja teiste 
tootjaorganisatsioonide toodangut selleks 
kooperatiivina asutatud tütarettevõtja 
kaudu, mille kapitalist 90 % kuulub 
tootjaorganisatsioonile, mis saavutavad 
arvestatava majandusliku suuruse, mis 
tuleb kindlaks määrata.

Or. es

Muudatusettepanek 2826
Annie Schreijer-Pierik



AM\1171743ET.docx 153/181 PE631.982v01-00

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) Punktide b ja c puhul 
korraldatakse organisatsioonide puu- ja 
köögivilja turuleviimist ja müüki ühiselt 
ja täielikult selle organisatsiooni poolt

Or. en

Muudatusettepanek 2827
Beata Gosiewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina esimesest lõigust võib liidu 
rahalist toetust suurendada järgmiselt:

Erandina esimesest lõigust võib liidu 
rahalist toetust suurendada 5 %-ni 
turustatud toodangu väärtusest, 
tingimusel et turustatud toodangu 4,5 % 
suurust väärtust ületavaid summasid 
kasutatakse üksnes üheks või mitmeks 
sekkumiseks, mis on seotud artikli 42 
punktides c, d, e, g, h ja i osutatud 
eesmärkide saavutamiseks, mida 
rakendavad esimeses lõigus osutatud 
pooled oma liikmete nimel.

Or. pl

Muudatusettepanek 2828
Beata Gosiewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tootjaorganisatsioonide puhul võib 
turustatud toodangu väärtuse 

välja jäetud
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protsendimäära suurendada 4,6 %-ni, 
tingimusel et turustatud toodangu 4,1 % 
suurust väärtust ületavaid summasid 
kasutatakse üksnes üheks või mitmeks 
sekkumiseks, mis on seotud artikli 42 
punktides c, d, e, g, h ja i osutatud 
eesmärkide saavutamiseks;

Or. pl

Muudatusettepanek 2829
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tootjaorganisatsioonide puhul võib 
turustatud toodangu väärtuse 
protsendimäära suurendada 4,6 %-ni, 
tingimusel et turustatud toodangu 4,1 %
suurust väärtust ületavaid summasid 
kasutatakse üksnes üheks või mitmeks 
sekkumiseks, mis on seotud artikli 42 
punktides c, d, e, g, h ja i osutatud 
eesmärkide saavutamiseks;

(a) erandina esimesest lõigust võib 
liidu rahalist toetust suurendada 5 %-ni
turustatud toodangu väärtusest, tingimusel 
et turustatud toodangu 4,5 % suurust 
väärtust ületavaid summasid kasutatakse 
üksnes üheks või mitmeks sekkumiseks, 
mis on seotud artikli 42 punktides c, d, e, g, 
h ja i osutatud eesmärkide saavutamiseks, 
mida rakendavad esimeses lõigus 
osutatud pooled oma liikmete nimel.

Or. pl

Muudatusettepanek 2830
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 – teine lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tootjaorganisatsioonide puhul võib 
turustatud toodangu väärtuse 
protsendimäära suurendada 4,6 %-ni, 
tingimusel et turustatud toodangu 4,1% 
suurust väärtust ületavaid summasid 
kasutatakse üksnes üheks või mitmeks 

(a) tootjaorganisatsioonide puhul võib 
turustatud toodangu väärtuse 
protsendimäära suurendada 5,1 %-ni, 
tingimusel et turustatud toodangu 4,6 % 
suurust väärtust ületavaid summasid 
kasutatakse üksnes üheks või mitmeks 



AM\1171743ET.docx 155/181 PE631.982v01-00

ET

sekkumiseks, mis on seotud artikli 42 
punktides c, d, e, g, h ja i osutatud 
eesmärkide saavutamiseks;

sekkumiseks, mis on seotud artikli 42 
punktides c, d, e, f, g, h ja i osutatud 
eesmärkide saavutamiseks;

Or. es

Muudatusettepanek 2831
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 – lõik 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tootjaorganisatsioonide liitude 
puhul võib turustatud toodangu väärtuse 
protsendimäära suurendada 5 %-ni, 
tingimusel et turustatud toodangu 4,5 % 
suurust väärtust ületavaid summasid 
kasutatakse üksnes üheks või mitmeks 
sekkumiseks, mis on seotud artikli 42 
punktides c, d, e, g, h ja i osutatud 
eesmärkide saavutamiseks, mida 
rakendavad tootjaorganisatsioonide liidud 
oma liikmete nimel;

välja jäetud

Or. pl

Muudatusettepanek 2832
Beata Gosiewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 – lõik 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tootjaorganisatsioonide liitude 
puhul võib turustatud toodangu väärtuse 
protsendimäära suurendada 5 %-ni, 
tingimusel et turustatud toodangu 4,5 % 
suurust väärtust ületavaid summasid 
kasutatakse üksnes üheks või mitmeks 
sekkumiseks, mis on seotud artikli 42 
punktides c, d, e, g, h ja i osutatud 
eesmärkide saavutamiseks, mida 

välja jäetud
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rakendavad tootjaorganisatsioonide liidud 
oma liikmete nimel;

Or. pl

Muudatusettepanek 2833
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 – teine lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tootjaorganisatsioonide liitude 
puhul võib turustatud toodangu väärtuse 
protsendimäära suurendada 5 %-ni, 
tingimusel et turustatud toodangu 4,5% 
suurust väärtust ületavaid summasid 
kasutatakse üksnes üheks või mitmeks 
sekkumiseks, mis on seotud artikli 42 
punktides c, d, e, g, h ja i osutatud 
eesmärkide saavutamiseks, mida 
rakendavad tootjaorganisatsioonide liidud 
oma liikmete nimel;

(b) tootjaorganisatsioonide liitude 
puhul võib turustatud toodangu väärtuse 
protsendimäära suurendada 5,5%-ni, 
tingimusel et turustatud toodangu 5 % 
suurust väärtust ületavaid summasid 
kasutatakse üksnes üheks või mitmeks 
sekkumiseks, mis on seotud artikli 42 
punktides c, d, e, g, h ja i osutatud 
eesmärkide saavutamiseks, mida 
rakendavad tootjaorganisatsioonide liidud 
oma liikmete nimel;

Or. es

Muudatusettepanek 2834
Beata Gosiewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 – lõik 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) riikidevaheliste 
tootjaorganisatsioonide või 
riikidevaheliste tootjaorganisatsioonide 
liitude puhul võib turustatud toodangu 
väärtuse protsendimäära suurendada 5,5 
%-ni, tingimusel et turustatud toodangu 5 
% suurust väärtust ületavaid summasid 
kasutatakse üksnes üheks või mitmeks 
sekkumiseks, mis on seotud artikli 42 
punktides c, d, e, g, h ja i osutatud 

välja jäetud
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eesmärkide saavutamiseks, mida 
rakendavad riikidevaheliste 
tootjaorganisatsioonide või 
riikidevaheliste tootjaorganisatsioonide 
liitude oma liikmete nimel.

Or. pl

Muudatusettepanek 2835
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 – lõik 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) riikidevaheliste 
tootjaorganisatsioonide või 
riikidevaheliste tootjaorganisatsioonide 
liitude puhul võib turustatud toodangu 
väärtuse protsendimäära suurendada 5,5 
%-ni, tingimusel et turustatud toodangu 5 
% suurust väärtust ületavaid summasid 
kasutatakse üksnes üheks või mitmeks 
sekkumiseks, mis on seotud artikli 42 
punktides c, d, e, g, h ja i osutatud 
eesmärkide saavutamiseks, mida 
rakendavad riikidevaheliste 
tootjaorganisatsioonide või 
riikidevaheliste tootjaorganisatsioonide 
liitude oma liikmete nimel.

välja jäetud

Or. pl

Muudatusettepanek 2836
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 – teine lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) riikidevaheliste 
tootjaorganisatsioonide või riikidevaheliste 
tootjaorganisatsioonide liitude puhul võib 

(c) riikidevaheliste 
tootjaorganisatsioonide või riikidevaheliste 
tootjaorganisatsioonide liitude puhul võib 
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turustatud toodangu väärtuse 
protsendimäära suurendada 5,5 %-ni, 
tingimusel et turustatud toodangu 5 % 
suurust väärtust ületavaid summasid 
kasutatakse üksnes üheks või mitmeks 
sekkumiseks, mis on seotud artikli 42 
punktides c, d, e, g, h ja i osutatud 
eesmärkide saavutamiseks, mida 
rakendavad riikidevaheliste 
tootjaorganisatsioonide või riikidevaheliste 
tootjaorganisatsioonide liitude oma 
liikmete nimel.

turustatud toodangu väärtuse 
protsendimäära suurendada 6 %-ni, 
tingimusel et turustatud toodangu 5,5 % 
suurust väärtust ületavaid summasid 
kasutatakse üksnes üheks või mitmeks 
sekkumiseks, mis on seotud artikli 42 
punktides c, d, e, g, h ja i osutatud 
eesmärkide saavutamiseks, mida 
rakendavad riikidevaheliste 
tootjaorganisatsioonide või riikidevaheliste 
tootjaorganisatsioonide liitude oma 
liikmete nimel.

Or. es

Muudatusettepanek 2837
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 – lõik 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) 5 % turustatud toodangu 
väärtusest järgmistel juhtudel:

– mitme tootjaorganisatsiooni 
ühendamisel või ühinemisel tekkinud 
tootjaorganisatsiooni esimese 
rakenduskava raames turustatud 
toodangu puhul;

– tootjaorganisatsioonide puhul, mis on 
suurenenud (kas liikmete arvus või 
turustatud toodangu väärtuses) eelnevalt 
kehtestatud ajavahemiku jooksul ja 
protsendimäära võrra, mis peab olema 
eelnevalt kindlaks määratud;

– tootjaorganisatsioonide puhul, mis 
jõuavad teatud suuruseni (kas liikmete 
arvus või turustatud toodangu väärtuses), 
mis peab olema eelnevalt kindlaks 
määratud;

– tootjaorganisatsioonide liitude puhul, 
kes tegelevad tootjaorganisatsioonide 
liikmete toodangu turustamisega;
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– tootjaorganisatsioonide puhul, mis 
jätkavad oma toodangu 100% 
integreerimist, turustades seda koos teiste 
tootjaorganisatsioonidega filiaali kaudu, 
moodustades järgmise ühistu:

i) mis on loodud eesmärgiga turustada 
kindlaksmääratud toodangut;

ii) mille kapital on 90% ulatuses 
tootjaorganisatsiooni omanduses;

iii) mis on saavutanud märkimisväärse 
majandusliku suuruse, mis peab olema 
eelnevalt kindlaks määratud.

Or. it

Muudatusettepanek 2838
Sandra Kalniete, Ivari Padar

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 – lõik 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) 5% tootjaorganisatsiooni esimese 
rakenduskava turustatud toodangu 
väärtusest, sealhulgas tunnustatud 
tootjaorganisatsioon, mis on kahe 
tunnustatud tootjaorganisatsiooni 
ühinemise tulemus.

Or. en

Selgitus

On väga oluline stimuleerida uute tootjaorganisatsioonide loomist, mitte ainult neid 
tootjaorganisatsioone, mis on kahe tunnustatud tootjaorganisatsiooni ühinemise tulemus.

Muudatusettepanek 2839
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid võivad julgustada 
tootjaorganisatsioonide kasvamist, 
suurendades eespool lõikes 2 osutatud 
rahalist toetust kahe protsendipunkti 
võrra kummagi kirjeldatud olukorra 
puhul, kus organisatsioonid ületavad 
tootjaorganisatsioonina tunnustamiseks 
nõutavat turustatud toodangu 
miinimumväärtust kolmekordselt.

Or. es

Selgitus

Eesmärk on julgustada tootjaorganisatsioonide kasvu ja suurendada pakkumise suurema 
kontsentreerituse abil nende läbirääkimisvõimet.

Muudatusettepanek 2840
Czesław Adam Siekierski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a. Erandina lõigetest 1 ja 2 tohib 
rahalist toetust suurendada 2 % võrra 
tootjaorganisatsioonide korral, mille 
liikmete arv või turustatud toodangu 
väärtus on rakenduskava elluviimisele 
eelneva viie aasta keskmisest kaks korda 
suurem.

Or. pl

Muudatusettepanek 2841
Sofia Ribeiro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a. Erandina lõigetest 1 ja 2 tohib 
rahalist toetust tõsta 2 % võrra 
tootjaorganisatsioonide korral, mis 
ületavad liikmesriikide kehtestatud 
liikmete minimaalse arvu või turustatud 
toodangu minimaalse väärtuse nõudeid 
kaks korda.

Or. pt

Muudatusettepanek 2842
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) eri liikmesriikides tegutsevad 
tootjaorganisatsioonid rakendavad 
sekkumisi artikli 42 punktides b ja e 
osutatud eesmärkide saavutamiseks 
riikideüleselt;

(a) eri liikmesriikides tegutsevad 
tootjaorganisatsioonid ja
tootjaorganisatsioonide liidud rakendavad 
sekkumisi artikli 42 punktides b ja e 
osutatud eesmärgi saavutamiseks 
riikideüleselt;

Or. es

Muudatusettepanek 2843
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) eri liikmesriikides tegutsevad 
tootjaorganisatsioonid rakendavad 
sekkumisi artikli 42 punktides b ja e 
osutatud eesmärkide saavutamiseks 
riikideüleselt;

(a) eri liikmesriikides tegutsevad 
tootjaorganisatsioonid ja 
tootjaorganisatsioonide liidud rakendavad 
sekkumisi artikli 42 punktides b ja e 
osutatud eesmärkide saavutamiseks 
riikideüleselt;

Or. fr
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Selgitus

Muudatusettepanekuga tagatakse see, et ka tootjaorganisatsioonide liidud võiksid ühenduse 
suurenevast toetusest kasu saada, panustades seeläbi nende pakkumise vahendaja rolli 
Euroopa tasandil. See loob ka suurema solidaarsuse kõigi Euroopa tootjate vahel ja aitab 
arendada nende koodtööd.

Muudatusettepanek 2844
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõik 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) eri liikmesriikides tegutsevad 
tootjaorganisatsioonid rakendavad 
sekkumisi artikli 42 punktides b ja e 
osutatud eesmärkide saavutamiseks 
riikideüleselt;

(a) eri liikmesriikides tegutsevad 
tootjaorganisatsioonid ja 
tootjaorganisatsioonide liidud rakendavad 
sekkumisi artikli 42 punktides b ja e 
osutatud eesmärkide saavutamiseks 
riikideüleselt;

Or. en

Muudatusettepanek 2845
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) rakenduskava hõlmab üksnes 
eritoetust määrusega (EÜ) nr 834/200735

ette nähtud mahepõllundustoodete 
tootmiseks;

(c) rakenduskava hõlmab eritoetust 
määrusega (EÜ) nr 834/200735 ette nähtud 
mahepõllundustoodete tootmiseks või 
rakenduskava ühes osas käsitletakse 
mahepõllundust.

_________________ _________________

35 Nõukogu 28. juuni 2007. aasta määrus 
(EÜ) nr 834/2007 mahepõllumajandusliku 
tootmise ning mahepõllumajanduslike 
toodete märgistamise ja määruse (EMÜ) 
nr 2092/91 kehtetuks tunnistamise kohta 
(ELT L 189, 20.7.2007, lk 1).

35 Nõukogu 28. juuni 2007. aasta määrus 
(EÜ) nr 834/2007 mahepõllumajandusliku 
tootmise ning mahepõllumajanduslike 
toodete märgistamise ja määruse (EMÜ) 
nr 2092/91 kehtetuks tunnistamise kohta 
(ELT L 189, 20.7.2007, lk 1).
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Or. it

Muudatusettepanek 2846
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) määruse (EL) nr 1308/2013 alusel 
tunnustatud tootjaorganisatsioonide liit 
rakendab rakenduskava esimest korda;

(d) määruse (EL) nr 1308/2013 alusel 
tunnustatud tootjaorganisatsioonide liit 
rakendab rakenduskava esimest korda, 
tegutsedes ühes või mitmes liikmesriigis;

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepanekuga tagatakse see, et ka tootjaorganisatsioonide liidud võiksid ühenduse 
suurenevast toetusest kasu saada, panustades seeläbi nende pakkumise vahendaja rolli 
Euroopa tasandil. See loob ka suurema solidaarsuse kõigi Euroopa tootjate vahel ja aitab 
arendada nende koodtööd.

Muudatusettepanek 2847
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) määruse (EL) nr 1308/2013 alusel 
tunnustatud tootjaorganisatsioonide liit 
rakendab rakenduskava esimest korda;

(d) määruse (EL) nr 1308/2013 alusel 
tunnustatud tootjaorganisatsioon,
tootjaorganisatsioonide liit või eri 
liikmesriikides tegutsevate 
tootjaorganisatsioonide liit rakendab 
rakenduskava esimest korda;

Or. en

Muudatusettepanek 2848
Paolo De Castro, Giovanni La Via
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 3 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) rakenduskava:

– mitme tootjaorganisatsiooni 
ühendamisel või ühinemisel tekkinud 
tootjaorganisatsioon rakendab 
rakenduskava esimest korda;

– selliste tootjaorganisatsioonide 
rakenduskava, mis on suurenenud (kas 
liikmete arvus või turustatud toodangu 
väärtuses) eelnevalt kehtestatud 
ajavahemiku jooksul ja protsendimäära 
võrra, mis peab olema eelnevalt kindlaks 
määratud;

– selliste tootjaorganisatsioonide 
rakenduskava, mis jõuavad teatud 
suuruseni (kas liikmete arvus või 
turustatud toodangu väärtuses), mis peab 
olema eelnevalt kindlaks määratud;

– selliste tootjaorganisatsioonide liitude 
rakenduskava, kes tegelevad 
tootjaorganisatsioonide liikmete toodangu 
turustamisega;

– selliste tootjaorganisatsioonide 
rakenduskava, mis jätkavad oma 
toodangu 100% integreerimist, turustades 
seda koos teiste tootjaorganisatsioonidega 
filiaali kaudu, moodustades järgmise 
ühistu:

• mis on loodud eesmärgiga turustada 
kindlaksmääratud toodangut;

• mille kapital on 90% ulatuses 
tootjaorganisatsiooni omanduses;

• mis on saavutanud märkimisväärse 
majandusliku suuruse, mis peab olema 
eelnevalt kindlaks määratud;

Or. it

Muudatusettepanek 2849
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Sandra Kalniete, Ivari Padar

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 3 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) tunnustatud tootjaorganisatsioon 
rakendab rakenduskava esimese 5 aasta 
jooksul pärast tunnustamise aastat, 
sealhulgas tunnustatud 
tootjaorganisatsioon, mis on kahe 
tunnustatud tootjaorganisatsiooni 
ühinemise tulemus.

Or. en

Selgitus

Uute tootjaorganisatsioonide moodustamise stimuleerimiseks tuleb anda võimalus saada liidu 
rahalist toetust kuni 60% kõigile uutele tootjaorganisatsioonidele ja mitte ainult nendele 
tootjaorganisatsioonidele, mis on kahe tunnustatud tootjaorganisatsiooni ühinemise tulemus. 
Selline võimalus on ette nähtud uutele tootjaorganisatsioonidele teistes sektorites, nagu on 
sätestatud artikli 63 punktis 1a.

Muudatusettepanek 2850
Herbert Dorfmann, Csaba Sógor

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 3 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) tootjaorganisatsioon tegutseb ühes 
ELi toimimise lepingu artiklis 349 osutatud 
äärepoolseimas piirkonnas;

(f) tootjaorganisatsioon tegutseb ühes 
ELi toimimise lepingu artiklis 349 osutatud 
äärepoolseimas piirkonnas või turustab 
peamiselt mägipiirkondade tooteid;

Or. it

Muudatusettepanek 2851
Beata Gosiewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõik 3 – punkt g
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) rakenduskava koosneb 
sekkumistest, mis on ette nähtud artikli 42 
punktides c, d, e, h ja i osutatud eesmärkide 
saavutamiseks.

(g) rakenduskava koosneb 
sekkumistest, mis on ette nähtud artikli 42 
punktides c, h ja i osutatud eesmärkide 
saavutamiseks.

Or. pl

Muudatusettepanek 2852
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõik 3 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) rakenduskava koosneb 
sekkumistest, mis on ette nähtud artikli 42 
punktides c, d, e, h ja i osutatud eesmärkide 
saavutamiseks.

(g) rakenduskava koosneb 
sekkumistest, mis on ette nähtud artikli 42 
punktides c, h ja i osutatud eesmärkide 
saavutamiseks.

Or. pl

Muudatusettepanek 2853
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõik 3 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) rakenduskava juhib 
tootjaorganisatsioon, kes on kasvanud 
teatava protsendi võrra ja teatava perioodi 
jooksul, mille määrab kindlaks komisjon, 
nii liikmete arvult kui ka turustatud 
toodangu koguse poolest;

Or. es

Muudatusettepanek 2854
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Sofia Ribeiro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 3 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ga) tootjaorganisatsiooni 
rakenduskava, milles tõstetakse võrreldes 
eelmise rakenduskavaga liikmete arvu või 
turustatud toodangu väärtust vähemalt 25 
% võrra;

Or. pt

Muudatusettepanek 2855
Esther Herranz García, Gabriel Mato, Rosa Estaràs Ferragut, Esteban González Pons

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 3 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) saarepiirkonnas tegutsev 
tootjaorganisatsioon.

Or. es

Muudatusettepanek 2856
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 3 – punkt g b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g b) tootjaorganisatsiooni esimene 
rakenduskava;

Or. es

Muudatusettepanek 2857
Clara Eugenia Aguilera García
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 3 – punkt g c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g c) teine või sellele järgnev 
rakenduskava tootjaorganisatsioonide 
liidu puhul, mille põhitegevus on 
toodangu turustamine oma liikmetele;

Or. es

Muudatusettepanek 2858
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 3 – punkt g d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g d) rakenduskava rakendab esimest 
korda tootjaorganisatsioon, mis on 
tekkinud ühinemise tulemusena või kuhu 
kuulub kaks või enam 
tootjaorganisatsiooni;

Or. es

Muudatusettepanek 2859
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 3 – punkt g e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g e) tootjaorganisatsioonid tegutsevad 
erinevates liikmesriikides, kes rakendavad 
artikli 42 punktis i nõutud eesmärgi 
saavutamiseks piiriüleseid meetmeid;

Or. es
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Muudatusettepanek 2860
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 3 – punkt g f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g f) rakenduskava on esitanud 
tootjaorganisatsioon, mille põhinäitajad 
kajastavad eelmises rakenduskavas
esitatuga võrreldes liikmete arvu ja 
turustatud toodangu koguse üle 50 % 
kasvu;

Or. es

Muudatusettepanek 2861
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 3 – punkt g g (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g g) täielikult ühistegevusse kaasatud 
tootjaorganisatsioonid, kes turustavad 
enda ja teiste tootjaorganisatsioonide 
toodangut tütarettevõtja kaudu, mis 
vastab artikli 46 lõike 2 punkti d viimases 
lõigus osutatud kolmele tingimusele.

Or. es

Muudatusettepanek 2862
Annie Schreijer-Pierik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Tootmisharudevaheliste 
organisatsioonide puhul piirdub liidu 
rahaline toetus summaga, mis võrdub 
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[2%] liikmesriikide otsetoetuste 
eraldistest, mis on sätestatud IV lisas.

Or. en

Muudatusettepanek 2863
Bas Belder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 46 a

liidu rahalist toetust võib anda 
tootmisharudevahelistele 
organisatsioonidele, kui need 
organisatsioonid esitavad rakenduskava.

Liikmesriikides heakskiidetud 
tootmisharudevaheliste organisatsioonide 
rakenduskavadele antava liidu rahalise 
toetuse kogusumma on piiratud 2%-ga IV 
lisas sätestatud liikmesriikide otsetoetuste 
eraldistest.

Or. en

Selgitus

Tootmisharudevahelised organisatsioonid võivad samuti anda oma panuse asjaomaste 
valdkondlike eesmärkide saavutamisse rakenduskavade kaudu, mille jaoks peab olema ette 
nähtud liidu rahaline toetus (liidu rahaline toetus on lisa otsetoetuste assigneeringutele ja on 
piiratud).

Muudatusettepanek 2864
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Nende liikmesriikide piirkondades, 
kus puu- ja köögiviljasektori tootjate 

1. Nende liikmesriikide piirkondades, 
kus puu- ja köögiviljasektori tootjate 
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organiseerituse tase on liidu keskmisest 
märkimisväärselt madalam, võivad 
liikmesriigid anda määruse (EL) 
nr 1308/2013 alusel tunnustatud 
tootjaorganisatsioonidele riiklikku rahalist
abi, mis moodustab maksimaalselt 80 %
artikli 45 lõike 1 punktis a osutatud 
rahalisest osalustest ja on kuni 10 % mis 
tahes sellise tootjaorganisatsiooni 
turustatud toodangu väärtusest. Riikliku 
rahalise abiga täiendatakse rakendusfondi 
kaudu toimuvat rahastamist.

organiseerituse tase on liidu keskmisest 
märkimisväärselt madalam, võivad 
liikmesriigid anda määruse (EL) 
nr 1308/2013 alusel tunnustatud 
tootjaorganisatsioonidele riiklikku rahalist 
abi, mis moodustab maksimaalselt 80 %
artikli 45 lõike 1 punktis a osutatud 
rahalisest osalustest ja on kuni 10 % mis 
tahes sellise tootjaorganisatsiooni 
turustatud toodangu väärtusest.
Liikmesriigid võivad anda riiklikku 
rahalist toetust, mis on maksimaalselt 
96% artikli 4 lõike 1 punktis a osutatud 
rahalistest toetustest rakenduskava või 
rakenduskava osa jaoks, mis vastab 
vähemalt ühele 46 lõike 3 punktides b, c, 
d, f või g sätestatud tingimustest. Riikliku 
rahalise abiga täiendatakse rakendusfondi 
kaudu toimuvat rahastamist.

Or. en

Selgitus

Oluline on säilitada võimalus anda riiklikku rahalist toetust puu- ja köögiviljasektoris.

Muudatusettepanek 2865
Gabriel Mato, Rosa Estaràs Ferragut

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Nende liikmesriikide piirkondades, 
kus puu- ja köögiviljasektori tootjate 
organiseerituse tase on liidu keskmisest 
märkimisväärselt madalam, võivad 
liikmesriigid anda määruse (EL) 
nr 1308/2013 alusel tunnustatud 
tootjaorganisatsioonidele riiklikku rahalist 
abi, mis moodustab maksimaalselt 80 % 
artikli 45 lõike 1 punktis a osutatud 
rahalisest osalustest ja on kuni 10 % mis 
tahes sellise tootjaorganisatsiooni 
turustatud toodangu väärtusest. Riikliku 

1. Nende liikmesriikide piirkondades, 
kus puu- ja köögiviljasektori tootjate 
organiseerituse tase on liidu keskmisest 
märkimisväärselt madalam ning saare- ja 
äärepoolseimates piirkondades, võivad 
liikmesriigid anda määruse (EL) 
nr 1308/2013 alusel tunnustatud 
tootjaorganisatsioonidele riiklikku rahalist 
abi, mis moodustab maksimaalselt 80 % 
artikli 45 lõike 1 punktis a osutatud 
rahalisest osalustest ja on kuni 10 % mis 
tahes sellise tootjaorganisatsiooni 
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rahalise abiga täiendatakse rakendusfondi 
kaudu toimuvat rahastamist.

turustatud toodangu väärtusest. Riikliku 
rahalise abiga täiendatakse rakendusfondi 
kaudu toimuvat rahastamist.

Or. es

Muudatusettepanek 2866
Norbert Lins

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Nende liikmesriikide piirkondades, 
kus puu- ja köögiviljasektori tootjate 
organiseerituse tase on liidu keskmisest 
märkimisväärselt madalam, võivad 
liikmesriigid anda määruse (EL) 
nr 1308/2013 alusel tunnustatud 
tootjaorganisatsioonidele riiklikku rahalist
abi, mis moodustab maksimaalselt 80 %
artikli 45 lõike 1 punktis a osutatud 
rahalisest osalustest ja on kuni 10 % mis 
tahes sellise tootjaorganisatsiooni 
turustatud toodangu väärtusest. Riikliku 
rahalise abiga täiendatakse rakendusfondi 
kaudu toimuvat rahastamist.

1. Nende liikmesriikide piirkondades, 
kus puu- ja köögiviljasektori tootjate 
organiseerituse tase on liidu keskmisest 
märkimisväärselt madalam, võivad 
liikmesriigid anda määruse (EL) 
nr 1308/2013 alusel tunnustatud 
tootjaorganisatsioonidele riiklikku rahalist 
abi, mis moodustab maksimaalselt 30%
artikli 45 lõike 1 punktis a osutatud 
rahalisest osalustest. Riikliku rahalise abiga 
täiendatakse rakendusfondi kaudu toimuvat 
rahastamist. Sellise tootjaorganisatsiooni 
turustatud toodangu kohta kehtivad 
arvud, mis on nimetatud artikli 46 lõikes 
2.

Or. de

Muudatusettepanek 2867
Beata Gosiewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. Liikmesriikide piirkondades, kus 
tootjaorganisatsioonid, 
tootjaorganisatsioonide liidud ning 
tootjarühmad turustavad alla 15 % 
kõnealuste piirkondade puu- ja 
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köögiviljatoodangu väärtusest ning kelle 
puu- ja köögiviljatoodang moodustab 
vähemalt 15 % kõnealuste piirkondade 
põllumajanduse kogutoodangust, võib liit 
asjaomase liikmesriigi taotluse põhjal 
selle artikli lõikes 1 osutatud riikliku 
finantsabi hüvitada.

Or. pl

Muudatusettepanek 2868
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. Liikmesriikide piirkondades, kus 
tootjaorganisatsioonid, 
tootjaorganisatsioonide liidud ning 
tootjarühmad turustavad alla 15 % 
kõnealuste piirkondade puu- ja 
köögiviljatoodangu väärtusest ning kelle 
puu- ja köögiviljatoodang moodustab 
vähemalt 15 % kõnealuste piirkondade 
põllumajanduse kogutoodangust, võib liit 
asjaomase liikmesriigi taotluse põhjal 
selle artikli lõikes 1 osutatud riikliku 
finantsabi hüvitada.

Or. pl

Muudatusettepanek 2869
Norbert Lins

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriikide piirkondade puu- ja 
köögiviljasektori tootjate organiseeritust 
loetakse liidu keskmisest märkimisväärselt 
madalamaks, kui keskmine organiseeritus 

Liikmesriikide piirkondade puu- ja 
köögiviljasektori tootjate organiseeritust 
loetakse liidu keskmisest märkimisväärselt 
madalamaks, kui keskmine organiseeritus 
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on alla 20 % kolmel järjestikusel aastal 
enne rakenduskava elluviimist. 
Organiseerituse taseme arvutamiseks 
jagatakse puu- ja köögiviljatoodangu 
väärtus, mis on saadud asjaomases 
piirkonnas ja turustatud määruse (EL) 
nr 1308/2013 alusel tunnustatud 
tootjaorganisatsioonide ja 
tootjaorganisatsioonide liitude poolt, 
asjaomases piirkonnas saadud puu- ja 
köögiviljatoodangu koguväärtusega.

on alla 10% kolmel järjestikusel aastal 
enne rakenduskava elluviimist. 
Organiseerituse taseme arvutamiseks 
jagatakse puu- ja köögiviljatoodangu 
väärtus, mis on saadud asjaomases 
piirkonnas ja turustatud määruse (EL) 
nr 1308/2013 alusel tunnustatud 
tootjaorganisatsioonide ja 
tootjaorganisatsioonide liitude poolt, 
asjaomases piirkonnas saadud puu- ja 
köögiviljatoodangu koguväärtusega.

Or. de

Muudatusettepanek 2870
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriikide piirkondade puu- ja 
köögiviljasektori tootjate organiseeritust 
loetakse liidu keskmisest märkimisväärselt 
madalamaks, kui keskmine organiseeritus 
on alla 20 % kolmel järjestikusel aastal 
enne rakenduskava elluviimist. 
Organiseerituse taseme arvutamiseks 
jagatakse puu- ja köögiviljatoodangu 
väärtus, mis on saadud asjaomases 
piirkonnas ja turustatud määruse (EL) 
nr 1308/2013 alusel tunnustatud 
tootjaorganisatsioonide ja 
tootjaorganisatsioonide liitude poolt, 
asjaomases piirkonnas saadud puu- ja
köögiviljatoodangu koguväärtusega.

Liikmesriikide piirkondade puu- ja 
köögiviljasektori tootjate organiseeritust 
loetakse liidu keskmisest märkimisväärselt 
madalamaks, kui keskmine organiseeritus 
on alla 20 % kolmel järjestikusel aastal 
enne ÜPP strateegiakava elluviimist. 
Organiseerituse taseme arvutamiseks 
jagatakse puu- ja köögiviljatoodangu 
väärtus, mis on saadud asjaomases 
piirkonnas ja turustatud määruse (EL) 
nr 1308/2013 alusel tunnustatud 
tootjaorganisatsioonide ja 
tootjaorganisatsioonide liitude poolt, 
asjaomases piirkonnas saadud puu- ja 
köögiviljatoodangu koguväärtusega.

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek on vajalik teksti sidususe tagamiseks käesoleva määruse teiste 
artiklitega.
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Muudatusettepanek 2871
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid püüavad saavutada vähemalt 
ühte artikli 6 lõikes 1 osutatud erieesmärki 
mesindussektoris.

Liikmesriigid rakendavad kaht komplekti 
meetmeid, et saavutada vähemalt ühte 
artikli 6 lõikes 1 osutatud erieesmärki 
mesindussektoris.
(a) hobimesindus: alla 150 taru, mis 
tagavad ja pakuvad keskkonnaalast kasu; 
(b) kutseline mesindus: 150–500 taru 
eesmärgiga säilitada mesindussektori 
tootlikkus ning varustada turgu 
mesindustoodetega.

Or. es

Muudatusettepanek 2872
Martin Häusling, Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid püüavad saavutada vähemalt 
ühte artikli 6 lõikes 1 osutatud erieesmärki 
mesindussektoris.

Olenemata artiklite 5 ja 6 
üldeesmärkidest, järgivad liikmesriigid 
mesindussektoris artikli 6 lõikes 1 osutatud 
konkreetseid eesmärke.

Or. en

Muudatusettepanek 2873
Daciana Octavia Sârbu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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Liikmesriigid püüavad saavutada vähemalt
ühte artikli 6 lõikes 1 osutatud erieesmärki 
mesindussektoris.

Liikmesriigid püüavad saavutada vähemalt
kahte artikli 6 lõikes 1 osutatud 
erieesmärki mesindussektoris.

Or. en

Muudatusettepanek 2874
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sekkumisliigid mesindussektoris ja liidu 
rahaline toetus

Sekkumisliigid mesindussektoris ja liidu 
rahaline toetus kutselisele mesindusele

Or. es

Muudatusettepanek 2875
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Mesindussektoris valib iga 
liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas iga 
artikli 6 lõikega 1 ette nähtud konkreetse 
eesmärgi puhul ühte või mitu sekkumist 
järgmistest sekkumisliikidest:

1. Kutselises mesindussektoris valib 
iga liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas 
iga artikli 6 lõikega 1 ette nähtud 
konkreetse eesmärgi puhul ühe või mitu 
sekkumist järgmistest sekkumisliikidest:

Or. es

Muudatusettepanek 2876
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 1 - sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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1. Mesindussektoris valib iga 
liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas iga
artikli 6 lõikega 1 ette nähtud konkreetse
eesmärgi puhul ühte või mitu sekkumist 
järgmistest sekkumisliikidest:

1. Mesindussektoris valib iga 
liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas kõigi 
artikli 6 lõikega 1 ette nähtud konkreetsete 
eesmärkide puhul ühte või mitu sekkumist 
järgmistest sekkumisliikidest:

Or. en

Selgitus

Selline sõnastus on lihtsam.

Muudatusettepanek 2877
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tehniline abi mesinikele ja nende 
organisatsioonidele;

(a) tehniline abi mesinikele ja nende 
organisatsioonidele, sealhulgas 
keskendudes eelkõige algajatele mõeldud 
haridusele ja koolitusele;

Or. en

Muudatusettepanek 2878
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) investeeringud materiaalsesse ja 
immateriaalsesse põhivarasse; 
teadusuuringuteks mõeldud ja 
eksperimentaaltoodang ning muud 
meetmed, sealhulgas:

(i) meetmed ebasoodsate 
ilmastikutingimuste tekitatud kahju 
vältimiseks ning muutuvatele 
kliimatingimustele kohandatud sortide ja 
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viljelustavade väljaarendamise 
edendamiseks;

(ii) energia säästmine ja 
energiatõhususe suurendamine;

(iii) ökoloogiline pakendamine;

(iv) loomatervis ja loomade heaolu;

(v) tekitatud jäätmete vähendamine 
ning kõrvalsaaduste ja jäätmete parem 
kasutamine ja käitlemine.

(vi) parem kahjurikindlus;

(vii) meetmed pestitsiidide 
kasutamisega seotud riskide ja mõju 
vähendamiseks;

(viii) meetmed elurikkust soodustavate 
elupaikade loomiseks ja säilitamiseks.

Or. es

Selgitus

Investeeringutega seoses on oluline võtta kasutusele laiem valik meetmeid.

Muudatusettepanek 2879
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) tehniline abi mesinikele ja nende 
organisatsioonidele, sealhulgas hea tava 
ja teavitamise ning avalikustamise 
edendamine;

Or. en

Muudatusettepanek 2880
Marijana Petir

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 49 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(aa) meetmed, mille mesinikud on 
võtnud kliimamuutustega paremini 
kohanemiseks;

Or. hr

Selgitus

On vaja ette näha mesilaskolooniatele sööda andmine, mida saaks kasutada väljaspool 
korjeperioodi, et kolooniaid säilitada. Selleks tuleb katta teatava arvu suhkru või nn 
suhkrukoogi kilode ostuhind mesilaskoloonia/taru kohta. Mesilaste korjealad on 
kliimamuutusest põhjustatud äärmuslike olude aina sagedasema ilmnemise tõttu muutumas 
ebakindlamaks ja napimaks. Mesilaskolooniate säilitamiseks on vaja mesinike sekkumist.

Muudatusettepanek 2881
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) meetmed tolmeldajate söödamaade 
tõhustamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 2882
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) meetmed võitluseks kahjurite ja 
mesilaste haigustega, eriti varroatoosi 
tõrje;

(b) meetmed kahjurite ja mesilaste 
haiguste, eriti varroatoosi tõrje 
ennetamiseks ja nendega võitluseks;

Or. fr
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Selgitus

Muudatusettepanekuga tuuakse sekkumisliiki sisse ennetamise mõiste.

Muudatusettepanek 2883
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) riiklike mesilaste tervise võrgustike 
loomine ja/või arendamine;

Or. en

Selgitus

Riiklik mesilaste tervise võrgustik tagab tõhusa kaitse mesilaste haiguste vastu, rakendades 
korrapäraseid kontrolle ja abistades mesinikke nõuandega. See on hea vahend 
kaasrahastatud mesinduse sekkumistesse kaasamiseks.

Muudatusettepanek 2884
Marijana Petir

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ca) investeeringud vallas- ja 
kinnisvarasse;

Or. hr

Muudatusettepanek 2885
Martin Häusling, Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 1 – punkt c a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) meetmed mesilasperede geneetilise 
mitmekesisuse suurendamiseks

Or. en
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