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Muudatusettepanek 350
Nuno Melo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6 c (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 79 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 c) Lisatakse järgmine artikkel:

„

Oliivi- ja oliiviõlisektorit käsitlevad 
turustamiseeskirjad

Oliivi- ja oliiviõlisektori eripärade 
arvessevõtmiseks antakse komisjonile 
õigus võtta kooskõlas artikliga 227 vastu 
delegeeritud õigusakte, millega 
ühtlustatakse lauaoliivide ja oliiviõli 
turustamiseeskirju.

“

Or. en

Muudatusettepanek 351
Nuno Melo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6 d (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 79 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 d) Lisatakse järgmine artikkel:

Oliiviõli ja muude taimeõlide segamine

1. Oliiviõli ja muude taimeõlide segamine 
on keelatud.

2. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 227 vastu delegeeritud õigusakte, 
millega kehtestatakse sanktsioone 
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ettevõtjatele, kes ei täida käesoleva artikli 
lõiget 1.

Or. en

Muudatusettepanek 352
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 81 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6) Artikli 81 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:

välja jäetud

„

2.

Kui lõikest 3 ei tulene teisiti, liigitavad 
liikmesriigid veiniviinamarjasordid, mida 
nende territooriumil võib veini tootmiseks 
istutada, taasistutada või pookida.

Liikmesriigid võivad liigitada 
veiniviinamarjasorte, kui:

a) asjaomane sort kuulub Vitis 
vinifera või Vitis Labrusca liiki või

b) asjaomane sort on Vitis vinifera, 
Vitis Labrusca liigi ja muude perekonna 
Vitis liikide ristand.

Kui veiniviinamarjasort jäetakse esimeses 
lõigus osutatud liigitusest välja, tuleb see 
sort välja juurida 15 aasta jooksul alates 
selle väljajätmisest.

“

Or. es

Muudatusettepanek 353
Michel Dantin
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 6
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 81 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6) artikli 81 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:

välja jäetud

‘

2.

Kui lõikest 3 ei tulene teisiti, liigitavad 
liikmesriigid veiniviinamarjasordid, mida 
võib nende territooriumil veini tootmiseks 
istutada, taasistutada või pookida.

Liikmesriigid võivad liigitada 
veiniviinamarjasorte, kui:

a) asjaomane sort kuulub Vitis 
vinifera või Vitis Labrusca liiki; või

b) asjaomane sort on Vitis vinifera, 
Vitis Labrusca liigi ja muude perekonna 
Vitis liikide ristand.

Kui veiniviinamarjasort jäetakse esimeses 
lõigus osutatud liigitusest välja, tuleb see 
sort välja juurida 15 aasta jooksul alates 
selle väljajätmisest.;

’

Or. fr

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on lükata tagasi Euroopa Komisjoni ettepanek 
lubada kasutada Vitis Labrusca ja veel kuute viinamarjasorti, mis on seni tervise- ja 
kvaliteedialastel põhjustel olnud ELis keelatud. Vitis Labrusca sorti ei ole väljaspool Euroopa 
teadusasutusi piisavalt uuritud ja analüüsitud. Keelu kaotamine võib mõjutada ka 
kaubanduslepinguid, mida ei ole komisjoni ettepaneku mõjuhinnangus uuritud.

Muudatusettepanek 354
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6



PE632.001v01-00 6/160 AM\1171814ET.docx

ET

Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 81 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Artikli 81 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:

välja jäetud

„

2.

Kui lõikest 3 ei tulene teisiti, liigitavad 
liikmesriigid veiniviinamarjasordid, mida 
nende territooriumil võib veini tootmiseks 
istutada, taasistutada või pookida.

Liikmesriigid võivad liigitada 
veiniviinamarjasorte, kui:

a) asjaomane sort kuulub Vitis 
vinifera või Vitis Labrusca liiki või

b) asjaomane sort on Vitis vinifera, 
Vitis Labrusca liigi ja muude perekonna 
Vitis liikide ristand.

Kui veiniviinamarjasort jäetakse esimeses 
lõigus osutatud liigitusest välja, tuleb see 
sort välja juurida 15 aasta jooksul alates 
selle väljajätmisest.“

Or. ro

Muudatusettepanek 355
Marco Zullo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 81 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Artikli 81 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:

välja jäetud

„

2.
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Kui lõikest 3 ei tulene teisiti, liigitavad 
liikmesriigid veiniviinamarjasordid, mida 
nende territooriumil võib veini tootmiseks 
istutada, taasistutada või pookida.

Liikmesriigid võivad liigitada 
veiniviinamarjasorte, kui:

a) asjaomane sort kuulub Vitis 
vinifera või Vitis Labrusca liiki või

b) asjaomane sort on Vitis vinifera, 
Vitis Labrusca liigi ja muude perekonna 
Vitis liikide ristand.

Kui veiniviinamarjasort jäetakse esimeses 
lõigus osutatud liigitusest välja, tuleb see 
sort välja juurida 15 aasta jooksul alates 
selle väljajätmisest.

“

Or. it

Muudatusettepanek 356
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 6
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 81 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui lõikest 3 ei tulene teisiti, liigitavad 
liikmesriigid veiniviinamarjasordid, mida 
võib nende territooriumil veini tootmiseks
istutada, taasistutada või pookida.

Kui lõikest 3 ei tulene teisiti, liigitavad 
liikmesriigid veiniviinamarjasordid, mida 
nende territooriumil võib 
viinamarjasaaduste valmistamiseks
istutada, taasistutada või pookida.

Or. fr

Selgitus

Riikliku kaubandusliku veinitootmise kvaliteedi määramiseks mõeldud klassifikatsiooni ei 
tohiks kohaldada viinamarjamahla või selle saaduste tootmiseks mõeldud sortide suhtes, mille 
kvaliteedikriteeriumid erinevad oluliselt veinitootmisega seotud kvaliteedinõuetest.
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Muudatusettepanek 357
Nicola Caputo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 81 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad liigitada 
veiniviinamarjasorte, kui:

Liikmesriigid võivad liigitada üksnes
veiniviinamarjasorte, mis vastavad 
järgmistele tingimustele:

a) asjaomane sort kuulub Vitis vinifera 
liiki või on Vitis vinifera liigi ja muude 
perekonna Vitis liikide ristand;

b) sort ei ole üks järgmistest: „Noah“, 
„Othello“, „Isabelle“, „Jacquez“, 
„Clinton“ ja „Herbemont“.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on säilitada artikli 81 lõike 2 sõnastus, mis käsitleb ELi veinide 
tootmiseks lubatud veiniviinamarjasorte ja täpsemalt vastustab veinide lubamist, mis on 
valmistatud Vitis Labrusca sortidest või juba keelustatud järgmisest kuuest sordist: „Noah“, 
„Othello“, „Isabelle“, „Jacquez“, „Clinton“ ja „Herbemont“.

Muudatusettepanek 358
Esther Herranz García, Gabriel Mato, Ramón Luis Valcárcel Siso, Esteban González 
Pons

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 81 – lõik 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad liigitada 
veiniviinamarjasorte, kui:

Liikmesriigid võivad liigitada üksnes
veiniviinamarjasorte, mis vastavad 
järgmistele tingimustele:

Or. es
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&from=EN)

Muudatusettepanek 359
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 81 – lõik 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad liigitada 
veiniviinamarjasorte, kui:

Liikmesriigid võivad liigitada üksnes
veiniviinamarjasorte, mis vastavad 
järgmistele tingimustele:

Or. es

Selgitus

Lükatakse tagasi komisjoni ettepanek määratleda liik Vitis labrusca veiniviinamarjaliigina 
ning ettepanek kaotada keeld kasutada sorte, mis on varem keelustatud Euroopa veinide 
kvaliteedi tagamiseks.

Muudatusettepanek 360
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 6
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 81 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad liigitada 
veiniviinamarjasorte, kui:

Liikmesriigid võivad liigitada 
viinamarjasaaduste valmistamiseks 
mõeldud viinamarjasorte, kui:

Or. fr

Selgitus

Riikliku kaubandusliku veinitootmise kvaliteedi määramiseks mõeldud klassifikatsiooni ei 
tohiks kohaldada viinamarjamahla või selle saaduste tootmiseks mõeldud sortide suhtes, mille 
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kvaliteedikriteeriumid erinevad oluliselt veinitootmisega seotud kvaliteedinõuetest.

Muudatusettepanek 361
Nicola Caputo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 6
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 81 – lõige 2 – teine lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) asjaomane sort kuulub Vitis 
vinifera või Vitis Labrusca liiki või

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on säilitada artikli 81 lõike 2 sõnastus, mis käsitleb ELi veinide 
tootmiseks lubatud veiniviinamarjasorte ja täpsemalt vastustab veinide lubamist, mis on 
valmistatud Vitis Labrusca sortidest või juba keelustatud järgmisest kuuest sordist: „Noah“, 
„Othello“, „Isabelle“, „Jacquez“, „Clinton“ ja „Herbemont“.

Muudatusettepanek 362
Daciana Octavia Sârbu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 6
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 81 – lõige 2 – teine lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) asjaomane sort kuulub Vitis 
vinifera või Vitis Labrusca liiki või

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 363
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 81 – lõige 2 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) asjaomane sort kuulub Vitis 
vinifera või Vitis Labrusca liiki või

a) asjaomane sort kuulub Vitis 
vinifera või Vitis Labrusca liiki või on 
Vitis vinifera liigi ja muude perekonna 
Vitis liikide ristand või

Or. it

Muudatusettepanek 364
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 81 – lõik 2 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) asjaomane sort kuulub Vitis 
vinifera või Vitis Labrusca liiki või

a) asjaomane sort kuulub Vitis 
vinifera liiki või on Vitis vinifera liigi ja 
muude perekonna Vitis liikide ristand;

Or. es

Selgitus

Vitis labrusca viinamarja kvaliteet on vitis vinifera omast palju madalam, mistõttu see üldiselt 
veini tegemiseks ei sobi. Lisaks võib uute taimede sissetoomine levitada tõsisemaid haiguseid 
kui need, mille vastu tahetakse võidelda, nagu varem juhtus Phylloxera haigusega.

Muudatusettepanek 365
Thomas Waitz
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 81 – lõige 2 – teine lõik – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) asjaomane sort kuulub Vitis 
vinifera või Vitis Labrusca liiki või

a) asjaomane sort kuulub perekonda
Vitis või

Or. en

Selgitus

Tuntud sorte nagu näiteks „Uhudler“ või „Fragolino“ kasvatatakse traditsiooniliselt 
Euroopa teatud piirkondades, kus need on kohalikku kultuuri juurdunud ja sotsiaal-
majanduslikult olulised. Peale selle võimaldab kõikide Vitise sortide kaasamine kasutada 
suurema kahjuri- või haiguskindlusega liike või need võivad kliimamuutustega paremini 
kohaneda.

Muudatusettepanek 366
Herbert Dorfmann, Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 81 – lõige 2 – teine lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) asjaomane sort kuulub Vitis 
vinifera või Vitis Labrusca liiki või

a) asjaomane sort kuulub Vitis 
vinifera liiki või

Or. en

Muudatusettepanek 367
Norbert Erdős, Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 81 – lõige 2 – teine lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) asjaomane sort kuulub Vitis 
vinifera või Vitis Labrusca liiki või

a) asjaomane sort kuulub Vitis 
vinifera liiki või
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Or. en

Selgitus

Ma ei saa toetada viinamarjasortide nagu näiteks „Othello“, „Isabelle“ või „Clinton“ 
suuremat kaitset, sest puudub majanduslik eelhinnang nende mõju kohta kaitstud 
kvaliteetveinide turule. Peame tagama ELi seadusega kaitstud veinituru ladusa toimimise.

Muudatusettepanek 368
Nicola Caputo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 81 – lõige 2 – teine lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) asjaomane sort on Vitis vinifera, 
Vitis Labrusca liigi ja muude perekonna 
Vitis liikide ristand.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on säilitada artikli 81 lõike 2 sõnastus, mis käsitleb ELi veinide 
tootmiseks lubatud veiniviinamarjasorte ja täpsemalt vastustab veinide lubamist, mis on 
valmistatud Vitis Labrusca sortidest või juba keelustatud järgmisest kuuest sordist: „Noah“, 
„Othello“, „Isabelle“, „Jacquez“, „Clinton“ ja „Herbemont“.

Muudatusettepanek 369
Daciana Octavia Sârbu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 81 – lõige 2 – teine lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) asjaomane sort on Vitis vinifera, 
Vitis Labrusca liigi ja muude perekonna 
Vitis liikide ristand.

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 370
Thomas Waitz
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 81 – lõige 2 – teine lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) asjaomane sort on Vitis vinifera, 
Vitis Labrusca liigi ja muude perekonna 
Vitis liikide ristand.

b) asjaomane sort on erinevate 
perekonna Vitis liikide ristand

Or. en

Selgitus

Tuntud sorte nagu näiteks „Uhudler“ või „Fragolino“ kasvatatakse Euroopa teatud 
piirkondades, kus need on kohalikku kultuuri juurdunud ja sotsiaal-majanduslikult olulised. 
Peale selle võimaldab kõikide Vitise sortide ja nende ristandite kaasamine kasutada suurema 
kahjuri- või haiguskindlusega liike või need võivad kliimamuutustega paremini kohaneda.

Muudatusettepanek 371
Esther Herranz García, Gabriel Mato, Ramón Luis Valcárcel Siso, Esteban González 
Pons

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 81 – lõik 2 – lõik 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) asjaomane sort on Vitis vinifera, 
Vitis Labrusca liigi ja muude perekonna 
Vitis liikide ristand.

b) sort ei ole üks järgmistest: Noah, 
Othello, Isabelle, Jacquez, Clintony 
Herbemont.

Or. es

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
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content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&from=EN)

Selgitus

Vitis labrusca viinamarja kvaliteet on vitis vinifera omast palju madalam, mistõttu see üldiselt 
veini tegemiseks ei sobi. Lisaks võib uute taimede sissetoomine levitada tõsisemaid haiguseid 
kui need, mille vastu tahetakse võidelda, nagu varem juhtus Phylloxera haigusega, mis levis 
Euroopas just seetõttu, et otsiti lahendust seenhaigustele.

Muudatusettepanek 372
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 81 – lõik 2 – lõik 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) asjaomane sort on Vitis vinifera, 
Vitis Labrusca liigi ja muude perekonna 
Vitis liikide ristand.

b) sort ei ole üks järgmistest: Noah, 
Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton y 
Herbemont.

Or. es

Selgitus

Vitis labrusca viinamarja kvaliteet on vitis vinifera omast palju madalam, mistõttu see üldiselt 
veini tegemiseks ei sobi. Lisaks võib uute taimede sissetoomine levitada tõsisemaid haiguseid 
kui need, mille vastu tahetakse võidelda, nagu varem juhtus Phylloxera haigusega, mis levis 
Euroopas just seetõttu, et otsiti lahendust seenhaigustele.

Muudatusettepanek 373
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 81 – lõige 2 – lõik 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) asjaomane sort on Vitis vinifera, 
Vitis Labrusca liigi ja muude perekonna 
Vitis liikide ristand.

b) asjaomane sort ei ole üks 
järgmistest: Noah, Otello, Isabelle, 
Jacquez, Clinton või Herbemont.
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Or. it

Selgitus

Selleks et hinnata võimalust lugeda hübriidsorte veiniviinamarjasortideks, on tarvis ellu viia 
teaduslikke uuringuid „otseselt tootja hübriidide“ ((Noah, Otello, Isabelle, Jacquez, Clinton e 
Herbemont) veiniomaduste kohta. Lisaks ei saa neist viinamarjasortidest valmistatud veinides 
oleva malvidiinisisalduse tõttu anda mis tahes terviseaspektidega seotud garantiisid.

Muudatusettepanek 374
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 81 – lõige 2 – teine lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) asjaomane sort on Vitis vinifera,
Vitis Labrusca liigi ja muude perekonna 
Vitis liikide ristand.

b) asjaomane sort on Vitis vinifera ja 
muude perekonna Vitis liikide ristand.

Or. en

Selgitus

Ma ei saa toetada viinamarjasortide nagu näiteks „Othello“, „Isabelle“ või „Clinton“ 
suuremat kaitset, sest puudub majanduslik eelhinnang nende võimaliku mõju kohta kaitstud 
kvaliteetveinide turule. Peame tagama ELi seadusega kaitstud veinituru ladusa toimimise.

Muudatusettepanek 375
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 81 – lõik 2 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui veiniviinamarjasort kiidetakse mõnes 
liikmesriigis heaks, kiirendab see loa 
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andmise protsessi ka muudes 
liikmesriikides, kus seda taotletakse, et 
vältida liikmesriikide vahelisi erinevusi.

Or. es

Muudatusettepanek 376
Herbert Dorfmann, Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 81 – lõige 2 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina teisest lõigust võivad 
liikmesriigid lubada Vitis Labrusca 
taasistutamist olemasolevates ajaloolistes 
viinamarjaistandustes, kui seeläbi ei 
suurene Vitis Labrusca olemasolev 
kasvuala.

Or. en

Muudatusettepanek 377
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 81 – lõik 2 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui veiniviinamarjasort kiidetakse mõnes 
liikmesriigis heaks, kiirendab see loa 
andmise protsessi ka muudes 
liikmesriikides, kus seda taotletakse, et 
vältida liikmesriikide vahelisi erinevusi.

Or. es

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
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20180101&qid=1543573613250&from=ES)

Selgitus

Samuti on oluline lisada, et kui mõnes liikmesriigis kiidetakse uus veiniviinamarjasort heaks, 
kiirendab see samale sordile loa andmise protsessi ka muudes liikmesriikides, et vältida 
liikmesriikide vahelisi erinevusi.

Muudatusettepanek 378
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 90 a – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

a) isotoopide analüüside andmepanga 
loomine või säilitamine, mis aitaks 
liikmesriikide kogutud proovide põhjal 
avastada pettust;

Or. es

Selgitus

Mõnedes liikmesriikides on juba isotoopide analüüside andmebaas olemas ning piisab nende 
andmebaaside säilitamisest, uusi pole vaja luua.

Muudatusettepanek 379
Herbert Dorfmann, Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8 a (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 92 – lõige 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(8 a) Artikli 92 lõiget 1 muudetakse 
järgmiselt:

1. Käesolevas jaos kehtestatud eeskirju 
päritolunimetuste, geograafiliste tähiste ja 
traditsiooniliste nimetuste kohta VII lisa II 

„1. Käesolevas jaos kehtestatud eeskirju 
päritolunimetuste, geograafiliste tähiste ja 
traditsiooniliste nimetuste kohta 
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osa punktides 1, 3–6, 8, 9, 11, 15 ja 16 
osutatud toodete suhtes.“

kohaldatakse ainult VII lisa II osa 
punktides 1, 3–6, 8, 9, 11, 15 ja 16 
osutatud toodete suhtes.

“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Muudatusettepanek 380
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 – alapunkt a
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 93 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) lõike 1 punkt a asendatakse 
järgmisega:

välja jäetud

„

a) „päritolunimetus“ – nimetus, mida 
kasutatakse artikli 92 lõikes 1 osutatud 
toote kindlaksmääramiseks:

i) toote kvaliteet või omadused 
tulenevad peamiselt või eranditult 
teatavast geograafilisest keskkonnast ning 
selle iseloomulikest looduslikest ja 
vajaduse korral inimteguritest;

ii) toode on pärit teatavast kohast, 
piirkonnast või erandjuhul riigist;

iii) toodetud ainult kõnealusest 
geograafilisest pärit viinamarjadest;

iv) selle tootmine toimub kõnealuses 
geograafilises piirkonnas ning

v) see on saadud viinamarjasortidest, 
mis kuuluvad Vitis vinifera liiki või Vitis 
vinifera liikide ja muude perekonna Vitis 
liikide ristandite hulka.“;
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“

Or. en

Muudatusettepanek 381
Nicola Caputo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 9 – alapunkt a
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 93 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) „päritolunimetus“ – nimetus, mida 
kasutatakse artikli 92 lõikes 1 osutatud 
toote kindlaksmääramiseks:

a) „päritolunimetus” – piirkonna, 
konkreetse koha või nõuetekohaselt 
põhjendatud erandjuhtudel riigi nimi, 
mida kasutatakse, et kirjeldada artikli 92 
lõikes 1 osutatud toodet, mis vastab 
järgmistele nõuetele:

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on taastada praeguse määratluse üldine lähenemine, 
rõhutades, et KPN-veini nimes kasutatakse piirkonna või konkreetse koha nime ning et 
inimtegur on KPNi kontseptsioonile iseloomulik. Muudatusettepanekuga jäetakse kehtima 
ettepanek muuta sortide kasutamine KPN-veinide tootmiseks paindlikumaks.

Muudatusettepanek 382
Marco Zullo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 – alapunkt a
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 93 – lõige 1 – punkt a – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) toote kvaliteet või omadused 
tulenevad peamiselt või eranditult teatavast 
geograafilisest keskkonnast ning selle 
iseloomulikest looduslikest ja vajaduse

i) toote kvaliteet või omadused 
tulenevad peamiselt või eranditult teatavast 
geograafilisest keskkonnast ning selle 
iseloomulikest inimteguritest;
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korral inimteguritest;

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/et/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Muudatusettepanek 383
Nicola Caputo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 9 – alapunkt a
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 93 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) toote kvaliteet või omadused 
tulenevad peamiselt või eranditult teatavast 
geograafilisest keskkonnast ning selle 
iseloomulikest looduslikest ja vajaduse 
korral inimteguritest;

i) toote kvaliteet ja omadused 
tulenevad valdavalt või eranditult teatavast 
geograafilisest piirkonnast koos sellele 
omaste looduslike tingimuste ja 
inimtegevusega;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on taastada praeguse määratluse üldine lähenemine, 
rõhutades, et KPN-veini nimes kasutatakse piirkonna või konkreetse koha nime ning et 
inimtegur on KPNi kontseptsioonile iseloomulik. Muudatusettepanekuga jäetakse kehtima 
ettepanek muuta sortide kasutamine KPN-veinide tootmiseks paindlikumaks.

Muudatusettepanek 384
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 – alapunkt a
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 93 – lõige 1 – punkt a – alapunkt i



PE632.001v01-00 22/160 AM\1171814ET.docx

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) toote kvaliteet või omadused 
tulenevad peamiselt või eranditult teatavast 
geograafilisest keskkonnast ning selle 
iseloomulikest looduslikest ja vajaduse 
korral inimteguritest;

i) toote kvaliteet või omadused 
tulenevad peamiselt või eranditult teatavast 
geograafilisest keskkonnast ning selle 
iseloomulikest looduslikest ja 
inimteguritest;

Or. it

Muudatusettepanek 385
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 9 – punkt a
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 93 – lõige 1 – punkt a – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) toote kvaliteet või omadused 
tulenevad peamiselt või eranditult teatavast 
geograafilisest keskkonnast ning selle 
iseloomulikest looduslikest ja vajaduse 
korral inimteguritest;

i) toote kvaliteet või omadused 
tulenevad peamiselt või eranditult teatavast 
geograafilisest keskkonnast ning selle 
iseloomulikest looduslikest ja 
inimteguritest;

Or. fr

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on lükata tagasi komisjoni ettepanek, mis vähendaks 
oluliselt kaitstud päritolunimetuse saamise nõudeid ja muudaks selle kontseptsiooni, mis on 
mis on tihedalt seotud geograafilise keskkonnaga, mis peab tingimata hõlmama looduslikke ja 
inimtegureid.

Muudatusettepanek 386
Nicola Caputo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 9 – alapunkt a
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 93 – lõige 1 – punkt a – alapunkt ii
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) toode on pärit teatavast kohast,
piirkonnast või erandjuhul riigist;

ii) viinamarjad, millest toode on 
valmistatud, pärinevad eranditult 
kõnealusest geograafilisest piirkonnast;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on taastada praeguse määratluse üldine lähenemine, 
rõhutades, et KPN-veini nimes kasutatakse piirkonna või konkreetse koha nime ning et
inimtegur on KPNi kontseptsioonile iseloomulik. Muudatusettepanekuga jäetakse kehtima 
ettepanek muuta sortide kasutamine KPN-veinide tootmiseks paindlikumaks.

Muudatusettepanek 387
Nicola Caputo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 9 – alapunkt a
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 93 – lõige 1 – punkt a – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) toodetud ainult kõnealusest 
geograafilisest piirkonnast pärit 
viinamarjadest;

iii) tootmine toimub kõnealuses 
geograafilises piirkonnas ning

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on taastada praeguse määratluse üldine lähenemine, 
rõhutades, et KPN-veini nimes kasutatakse piirkonna või konkreetse koha nime ning et 
inimtegur on KPNi kontseptsioonile iseloomulik. Muudatusettepanekuga jäetakse kehtima 
ettepanek muuta sortide kasutamine KPN-veinide tootmiseks paindlikumaks.

Muudatusettepanek 388
Nicola Caputo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 9 – alapunkt a
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Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 93 – lõige 1 – punkt a – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) selle tootmine toimub kõnealuses 
geograafilises piirkonnas ning

iv) see on saadud viinamarjasortidest, 
mis kuuluvad Vitis vinifera liiki või Vitis 
vinifera liikide ja muude perekonna Vitis 
liikide ristandite hulka;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on taastada praeguse määratluse üldine lähenemine, 
rõhutades, et KPN-veini nimes kasutatakse piirkonna või konkreetse koha nime ning et 
inimtegur on KPNi kontseptsioonile iseloomulik. Muudatusettepanekuga jäetakse kehtima 
ettepanek muuta sortide kasutamine KPN-veinide tootmiseks paindlikumaks.

Muudatusettepanek 389
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 – alapunkt a
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 93 – lõige 1 – punkt a – alapunkt v

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v) see on saadud viinamarjasortidest, 
mis kuuluvad Vitis vinifera liiki või Vitis 
vinifera liikide ja muude perekonna Vitis 
liikide ristandite hulka;

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 390
Nicola Caputo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 9 – alapunkt a
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 93 – lõige 1 – punkt a – alapunkt v
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v) see on saadud viinamarjasortidest, 
mis kuuluvad Vitis vinifera liiki või Vitis 
vinifera liikide ja muude perekonna Vitis 
liikide ristandite hulka.;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on taastada praeguse määratluse üldine lähenemine, 
rõhutades, et KPN-veini nimes kasutatakse piirkonna või konkreetse koha nime ning et 
inimtegur on KPNi kontseptsioonile iseloomulik. Muudatusettepanekuga jäetakse kehtima 
ettepanek muuta sortide kasutamine KPN-veinide tootmiseks paindlikumaks.

Muudatusettepanek 391
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 9 – punkt a
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 93 – lõige 1 – punkt a – alapunkt v

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v) see on saadud viinamarjasortidest, 
mis kuuluvad Vitis vinifera liiki või Vitis 
vinifera liikide ja muude perekonna Vitis 
liikide ristandite hulka.;

v) see on saadud viinamarjasortidest, 
mis kuuluvad Vitis vinifera liiki või Vitis 
vinifera liikide ja muude perekonna Vitis 
liikide ristandite hulka, tingimusel et Vitis 
vinifera osa on vähemalt 90%;

Or. fr

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on lubada kasutada geograafiliste tähisega veinides 
hübriidsorte piiratud viisil, et edendada teadustegevust ja katsetamist ilma kvaliteedi 
halvenemiseta.

Muudatusettepanek 392
Norbert Erdős
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 9 – alapunkt a
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 93 – lõige 1 – punkt a – alapunkt v

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v) see on saadud viinamarjasortidest, 
mis kuuluvad Vitis vinifera liiki või Vitis 
vinifera liikide ja muude perekonna Vitis 
liikide ristandite hulka.;

v) see on saadud viinamarjasortidest, 
mis kuuluvad Vitis vinifera liiki või Vitis 
vinifera liikide ja muude perekonna Vitis 
liikide ristandite hulka, tingimusel, et selle 
genoom sisaldab vähemalt 90 % Vitis 
vinifera geene;

Or. en

Selgitus

Ma ei saa toetada viinamarjasortide nagu näiteks „Othello“, „Isabelle“ või „Clinton“ 
suuremat kaitset, sest puudub majanduslik eelhinnang nende võimaliku mõju kohta kaitstud 
kvaliteetveinide turule. Peame tagama ELi seadusega kaitstud veinituru ladusa toimimise.

Muudatusettepanek 393
Nikos Androulakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 9 – alapunkt a
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 93 – lõige 1 – punkt a – alapunkt v

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v) see on saadud viinamarjasortidest, 
mis kuuluvad Vitis vinifera liiki või Vitis 
vinifera liikide ja muude perekonna Vitis 
liikide ristandite hulka.;

v) see on saadud viinamarjasortidest, 
mis kuuluvad Vitis vinifera liiki

Or. en

Muudatusettepanek 394
Marco Zullo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 – alapunkt a
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Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 93 – lõige 1 – punkt a – alapunkt v

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v) see on saadud viinamarjasortidest, 
mis kuuluvad Vitis vinifera liiki või Vitis 
vinifera liikide ja muude perekonna Vitis 
liikide ristandite hulka;

v) see on saadud viinamarjasortidest, 
mis kuuluvad Vitis vinifera liiki;

Or. it

Muudatusettepanek 395
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 – alapunkt a
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 93 – lõige 1 – punkt a – alapunkt v

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v) see on saadud viinamarjasortidest, 
mis kuuluvad Vitis vinifera liiki või Vitis 
vinifera liikide ja muude perekonna Vitis 
liikide ristandite hulka;

v) see on saadud viinamarjasortidest, 
mis kuuluvad Vitis vinifera liiki;

Or. es

Selgitus

Tuleb säilitada määruse nr 1308/2013 praegune sõnastus, mis ei luba peale Vitis vinifera 
muude viinamarjasortide sissetoomist.

Muudatusettepanek 396
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 – alapunkt a
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 93 – lõige 1 – punkt a – alapunkt v
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v) see on saadud viinamarjasortidest, 
mis kuuluvad Vitis vinifera liiki või Vitis 
vinifera liikide ja muude perekonna Vitis 
liikide ristandite hulka;

v) toode on saadud 
viinamarjasortidest, mis kuuluvad Vitis 
vinifera liiki;

Or. es

Muudatusettepanek 397
Thomas Waitz
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 9 – alapunkt a
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 93 – lõige 1 – punkt a – alapunkt v

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v) see on saadud viinamarjasortidest, 
mis kuuluvad Vitis vinifera liiki või Vitis 
vinifera liikide ja muude perekonna Vitis 
liikide ristandite hulka.;

v) see on saadud viinamarjasortidest, 
mis kuuluvad perekonda Vitis või 
perekonna Vitis erinevate liikide ristandite 
hulka;

Or. en

Selgitus

Puudub põhjus jätta muud liigid peale Vitis vinifera päritolunimetusega kaasnevatest eelistest 
ilma. Sorte nagu näiteks „Uhudler“ või „Fragolino“ kasvatatakse traditsiooniliselt Euroopa 
teatud piirkondades, kus need on kohalikku kultuuri juurdunud ja sotsiaal-majanduslikult 
olulised. Neid sorte tuleks kaitsta täpse spetsifikatsiooni abil mis tahes omastamise eest ning 
see tagaks ühtlasi kõrge kvaliteedistandardi.

Muudatusettepanek 398
Sofia Ribeiro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 – alapunkt a
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 93 – lõige 1 – punkt a – alapunkt v a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v a) väljaspool piirkonda turustamise 
loa kohta on kehtestatud erand 
äärepoolseimate piirkondade ja muude 
Euroopa piirkondade jaoks, mis suudavad 
tõendada, et neil on ajaloolistel või 
kultuurilistel põhjustel seda sorti hübriidi 
tootmise tava.

Or. pt

Muudatusettepanek 399
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 a (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 93 – lõige 1 – punkt a – alapunkt iv

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(9 a) Artikli 93 lõike 1 punkti a 
alapunkti i muudetakse järgmiselt:

iv) toode on saadud viinamarjasortidest, 
mis kuuluvad Vitis vinifera liiki;

„iv) see on saadud viinamarjasortidest, mis 
kuuluvad Vitis vinifera liiki või Vitis 
vinifera liikide ja muude perekonna Vitis 
liikide ristandite hulka.

“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Muudatusettepanek 400
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 b (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 93 – lõige 1 – punkt a – alapunkt iv a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 b) Artikli 93 lõike 1 punktile a 
lisatakse uus alapunkt:

“

iv a) see ei ole „osaliselt alkoholitustatud“ 
või „alkoholitustatud“;

“

Or. en

Muudatusettepanek 401
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 10 a (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 96 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10 a) Artiklile 96 lisatakse lõige 5 ja 
lõigud 1a ja 1b:

„

Eelmise lõigu kohaselt komisjonile 
esitatavale kaitsetaotlusele lisab 
liikmesriik deklaratsiooni, mis kinnitab, et 
taotleja esitatud taotlus vastab käesolevas 
lõigus osutatud kaitsetingimustele ja 
tõendab, et artikli 94 lõike 1 punktis d 
osutatud ühtne dokument on 
spetsifikatsioonide täpne kokkuvõte.

Liikmesriigid teatavad komisjonile 
siseriikliku menetluse käigus esitatud 
vastuvõetavatest vastuväidetest.

„

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on viia ühtse ühise turukorralduse tekst kooskõlla Euroopa 
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Komisjoni 17. oktoobri 2018. aasta delegeeritud määruse (EL) vastuvõtmisega, mis on vastu 
võetud määruse 1308/2013 alusel ning lisab sellesse põhiakti selle läbivaatamise aluseks 
olevad poliitilised põhimõtted. Käesolev muudatusettepanek vastab delegeeritud määruse 
artiklile 6.

Muudatusettepanek 402
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10 a (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 96 – lõige 5

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(10 a) Artikli 96 lõige 5 asendatakse 
järgmisega:

5. Kui taotlust hindav liikmesriik leiab, et 
nõuded on täidetud, viib ta läbi siseriikliku 
menetluse, millega tagatakse 
tootespetsifikaadi piisav avalikustamine 
vähemalt internetis, ning edastab taotluse 
komisjonile.

„5. Kui taotlust hindav liikmesriik leiab, et 
nõuded on täidetud, võib ta teha pooldava 
otsuse ning edastab taotluse komisjonile. 
Liikmesriik tagab pooldava otsuse 
avalikustamise vähemalt internetis ja et 
igal õiguspärast huvi omaval füüsilisel või 
juriidilisel isikul on võimalus seda 
vaidlustada.

“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&from=en)

Muudatusettepanek 403
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 96 – lõiked 6 ja 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Artiklisse 96 lisatakse lõiked 6 
ja 7:

välja jäetud
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„

6. Liikmesriik teavitab viivitamata 
komisjoni, kui siseriiklikus kohtus või 
muus riiklikus asutuses on algatatud mis 
tahes menetlus seoses kaitse taotlusega, 
mille liikmesriik on komisjonile 
edastanud vastavalt lõikele 5.

7.

Vajaduse korral võib komisjon võtta vastu 
rakendusakte, et peatada artikli 97 
lõikes 2 osutatud taotluse kontrollimine, 
kuni siseriiklik kohus või muu riiklik 
asutus on otsustanud seoses sellise 
kaitsetaotluse vastuvõtmisega, mille kohta 
liikmesriik on leidnud, et tingimused 
riiklikus eelmenetluses on täidetud 
vastavalt lõikele 5.

Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
artikli 229 lõigetes 2 või 3 osutatud 
menetlust kohaldamata.

“

Or. it

Muudatusettepanek 404
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 11
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikli 96 lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriik teavitab viivitamata 
komisjoni, kui siseriiklikus kohtus või 
muus riiklikus asutuses on algatatud mis 
tahes menetlus seoses kaitsetaotlusega, 
mille liikmesriik on komisjonile edastanud 
vastavalt lõikele 5.

6. Liikmesriik teavitab viivitamata 
komisjoni, kui siseriiklikus kohtus või 
muus riiklikus asutuses on algatatud mis 
tahes menetlus, mis võib mõjutada 
kaitsetaotlust, mille liikmesriik on 
komisjonile edastanud vastavalt lõikele 5.

Or. fr
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Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on viia ühtse ühise turukorralduse tekst kooskõlla Euroopa 
Komisjoni 17. oktoobri 2018. aasta delegeeritud määruse (EL) vastuvõtmisega, mis on vastu 
võetud määruse 1308/2013 alusel ning lisab sellesse põhiakti selle läbivaatamise aluseks 
olevad poliitilised põhimõtted. Käesolev muudatusettepanek vastab delegeeritud määruse 
artiklile 6.

Muudatusettepanek 405
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 11
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 96 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Vajaduse korral võib komisjon 
võtta vastu rakendusakte, et peatada 
artikli 97 lõikes 2 osutatud taotluse 
kontrollimine, kuni siseriiklik kohus või 
muu riiklik asutus on otsustanud seoses 
sellise kaitsetaotluse vastuvõtmisega, mille 
kohta liikmesriik on leidnud, et 
tingimused riiklikus eelmenetluses on 
täidetud vastavalt lõikele 5.

välja jäetud

Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
artikli 229 lõigetes 2 või 3 osutatud 
menetlust kohaldamata.;

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepanekuga püütakse lükata tagasi komisjoni ettepanek, mis muudab kaitstud 
päritolunimetuste / geograafiliste tähiste süsteemi kohtulikuks ja võib takistada 
kohtumenetluse jaoks vajaliku aja tõttu kogu süsteemi toimist. Lisaks ettevõtjatele õigusliku 
ebakindluse loomisele on see vastuolus põhimõttega, et siseriiklikes või Euroopa kohtutes 
esitatud tühistamishagi ei ole peatava toimega.

Muudatusettepanek 406
Nicola Caputo
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 96 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vajaduse korral võib komisjon võtta vastu 
rakendusakte, et peatada artikli 97 
lõikes 2 osutatud taotluse kontrollimine, 
kuni siseriiklik kohus või muu riiklik 
asutus on otsustanud seoses sellise 
kaitsetaotluse vastuvõtmisega, mille kohta
liikmesriik on leidnud, et tingimused 
riiklikus eelmenetluses on täidetud 
vastavalt lõikele 5.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on vältida olukorda, mille puhul komisjonil oleksid volitused 
viia lõpule tegevusi, mis vähendavad liikmesriikide sarnaseid volitusi.

Muudatusettepanek 407
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 12
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 97 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon kontrollib kaitsetaotlusi, mis ta 
saab vastavalt artiklile 94 ja artikli 96 
lõikele 5. Ta kontrollib taotlusi, et teha 
kindlaks ilmsed vead ning võtab arvesse 
asjaomase liikmesriigi riikliku 
eelmenetluse tulemust.

Komisjon kontrollib kaitsetaotlusi, mis ta 
saab vastavalt artiklile 94 ja artikli 96 
lõikele 5. Ta kontrollib taotlusi, et teha 
kindlaks ilmsed vead ning võtab arvesse 
asjaomase liikmesriigi riikliku 
eelmenetluse tulemust. See kontroll 
keskendub artikli 94 lõike 1 punktis d 
osutatud ühtsele dokumendile.

Or. fr
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Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on viia ühtse ühise turukorralduse tekst kooskõlla Euroopa 
Komisjoni 17. oktoobri 2018. aasta delegeeritud määruse (EL) vastuvõtmisega, mis on vastu 
võetud määruse 1308/2013 alusel ning lisab sellesse põhiakti selle läbivaatamise aluseks 
olevad poliitilised põhimõtted. Käesolev muudatusettepanek vastab delegeeritud määruse 
artiklile 10.

Muudatusettepanek 408
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 97 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjoni tehtav kontrollimine ei tohiks 
kesta kauem kui kuus kuud alates 
liikmesriigilt taotluse saamise kuupäevast. 
Kui nimetatud ajavahemik on pikem, 
esitab komisjon selle viivituse põhjused 
taotlejatele kirjalikult.

välja jäetud

Or. ro

Muudatusettepanek 409
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 97 – lõige 2 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Artikli 96 lõike 2 järele lisatakse 
järgmine lõige:

„Juhul kui menetlus on algatatud enne 
kui liikmesriigi pädeva kohtuni on 
jõudnud kaitstud päritolunimetuse või 
kaitstud geograafilise tähise taotlus artikli 
94 ja artikli 96 lõike 5 mõistes, võib 
komisjon vajaduse korral ületada taotluse 
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läbivaatamiseks ja kontrolliks ette nähtud 
kuuekuulist ajavahemikku.“

Or. it

Muudatusettepanek 410
Ivan Jakovčić

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 13
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 99 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesoleva artikli kohaselt antud 
kaitse ei piira muude liidu sätete 
kohaldamist, milles käsitletakse 
asjaomaste toodete nõuetele vastavust, 
eelkõige toodete turule laskmist, 
turustamist ning toidu märgistamist.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 411
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 13 a (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 103 – lõige 2 – punktid a ja b

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(13 a) Artikli 103 lõike 2 punktid b ja c 
asendatakse järgmisega:

2. Kaitstud päritolunimetust ja kaitstud 
geograafilist tähist ning 
tootespetsifikaadiga kooskõlas kaitstud 
nimetust kasutavat veini kaitstakse:

„2. Kaitstud päritolunimetust ja kaitstud 
geograafilist tähist ning 
tootespetsifikaadiga kooskõlas kaitstud 
nimetust kasutavat veini kaitstakse:

a) kõnealuse kaitstud nimetuse otsese või 
kaudse kaubanduslikul eesmärgil 
kasutamise eest:

a) kõnealuse kaitstud nimetuse otsese või 
kaudse kaubanduslikul eesmärgil 
kasutamise eest:

i) sarnastel toodetel, mis ei vasta kaitstud i) sarnastel toodetel, mis ei vasta kaitstud 
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nimetuse tootespetsifikaadile või nimetuse tootespetsifikaadile või

ii) kui sellise kasutusega kaasneb 
päritolunimetuse või geograafilise tähise 
maine ärakasutamine;

ii) kui sellise kasutusega kaasneb 
päritolunimetuse või geograafilise tähise 
maine ärakasutamine, sealhulgas juhtudel, 
kui registreeritud nimetust kasutatakse 
koostisainena;

b) väärkasutuse, imiteerimise või seoste 
tekitamise eest ka siis, kui toote või 
teenuse tegelik päritolu on näidatud või kui 
kaitstud nimetus on tõlgitud, 
transkribeeritud või translitereeritud, või 
sellele on lisatud väljend „stiilis”, „tüüpi”, 
„meetodil”, „valmistatud nagu”, 
„imitatsioon”, „maitsega”, „nagu” või muu 
samalaadne väljend;

b) „b) väärkasutuse, imiteerimise või 
seoste tekitamise eest ka siis, kui toote või 
teenuse tegelik päritolu on näidatud või kui 
kaitstud nimetus on tõlgitud, 
transkribeeritud või translitereeritud, või
sellele on lisatud väljend „stiilis”, „tüüpi”, 
„meetodil”, „valmistatud nagu”, 
„imitatsioon”, „maitsega”, „nagu” või muu 
samalaadne väljend, sealhulgas juhtudel, 
kui registreeritud nimetust kasutatakse 
koostisainena;

“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&from=en)

Muudatusettepanek 412
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 14 a (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 105 – lõiked 1 a (uus) ja 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14 a) artiklile 105 lisatakse lõiked 1a ja 
1b:

1a. Tootespetsifikaadi muudatused 
liigitatakse kahte kategooriasse vastavalt 
nende olulisusele: muudatused, mis 
nõuavad vastulausete ja vastuväidete 
menetlust liidu tasandil (liidutasandi 
muudatused) ning muudatused, millega 
tuleb tegeleda liikmesriigi või kolmanda 
riigi tasandil (standardmuudatused).
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Muudatust loetakse liidutasandi 
muudatuseks, kui:

a) see hõlmab kaitstud päritolunimetuse 
või kaitstud geograafilise tähise 
muutmist;

b) see koosneb viinamarjasaaduste 
kategooria muutmisest või VII lisa II osas 
osutatud viinamarjasaaduste kategooria 
kaotamisest või lisamisest;

c) sellega võidakse muuta artikli 93 lõike 
1 punkti a alapunktis i või punkti b 
alapunktis ii osutatud seost;

d) see sisaldab uusi piiranguid toote 
turustamisele.

Kolmandate riikide või kolmandates 
riikides asuvate tootjate esitatud 
liidutasandi muudatuste taotlused peavad 
sisaldama tõendeid selle kohta, et 
taotletav muudatus on kooskõlas nende 
kolmandate riikide päritolunimetuste või 
geograafiliste tähiste kaitset käsitlevate 
õigusnormidega.

Kõiki muid muudatusi loetakse 
standardmuudatusteks.

1b. Ajutist muudatust loetakse 
standardmuudatuseks, kui see puudutab 
tootespetsifikaadi ajutist muutmist, mis 
tuleneb kohustuslike sanitaar- või 
fütosanitaarmeetmete kehtestamisest 
ametiasutuste poolt või mis on seotud 
pädevate asutuste poolt ametlikult 
kinnitatud loodusõnnetuste või 
ebasoodsate ilmastikutingimustega.

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on viia ühtse ühise turukorralduse tekst kooskõlla Euroopa 
Komisjoni 17. oktoobri 2018. aasta delegeeritud määruse (EL) vastuvõtmisega, mis on vastu 
võetud määruse 1308/2013 alusel ning lisab sellesse põhiakti selle läbivaatamise aluseks 
olevad poliitilised põhimõtted. Käesolev muudatusettepanek vastab delegeeritud määruse 
artiklile 14.
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Muudatusettepanek 413
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 14 b (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 105 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14 b) II jaotise I peatüki 1. jao 2. 
alajaosse lisatakse artikkel 105 a:

Artikkel 105a

Liidutasandi muudatused

1. Mis tahes artikli 105 kohane 
tootespetsifikaadi liidutasandi muudatuse 
heakskiitmise taotlus järgib mutatis 
mutandis artiklites 94 ja 96 kuni 99 
sätestatud korda.

Tootespetsifikaadi liidutasandi muudatuse 
heakskiitmise taotlus loetakse 
vastuvõetavaks, kui see on esitatud 
kooskõlas artikliga 105 ning see on 
täielik, põhjalik ja nõuetekohaselt 
koostatud.

Kui komisjon kiidab heaks 
tootespetsifikaadi liidutasandi muudatuse 
heakskiitmise taotluse, hõlmab see ainult 
taotluses sisalduvaid muudatusi.

2. Kui komisjon leiab artikli 97 lõike 2 
alusel tehtud läbivaatamise tulemusel, et 
artikli 97 lõikes 3 sätestatud tingimused 
on täidetud, avaldab ta liidutasandi 
muudatuse taotluse Euroopa Liidu 
Teatajas.

Muudatuse lõplik heakskiitmisotsus 
võetakse vastu ilma määruse (EL) nr 
1308/2013 artikli 229 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlust kohaldamata, välja 
arvatud juhul, kui on esitatud vastuvõetav 
vastuväide või muudatusettepanek on 
tagasi lükatud, millisel juhul 
kohaldatakse artikli 99 teist lõiku.

3. Kui taotlus tunnistatakse 
vastuvõetamatuks, teatatakse 
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vastuvõetamatuse põhjustest liikmesriigi 
või kolmanda riigi pädevatele asutustele 
või kolmandas riigis asuvale taotlejale.

4. Liidutasandi muudatuste heakskiitmise 
taotlused on seotud üksnes liidutasandi 
muudatustega. Kui liidutasandi 
muudatuse taotlus sisaldab ka standard-
või ajutisi muudatusi, kohaldatakse 
liidutasandi muudatustele ettenähtud 
menetlust ainult viimaste suhtes. 
Standard- või ajutisi muudatusi loetakse 
mitteesitatuks.

5. Muudatustaotluste läbivaatamisel 
pöörab komisjon täielikku tähelepanu 
kavandatud muudatustele.

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on viia ühtse ühise turukorralduse tekst kooskõlla Euroopa 
Komisjoni 17. oktoobri 2018. aasta delegeeritud määruse (EL) vastuvõtmisega, mis on vastu 
võetud määruse 1308/2013 alusel ning lisab sellesse põhiakti selle läbivaatamise aluseks 
olevad poliitilised põhimõtted. Käesolev muudatusettepanek vastab delegeeritud määruse 
artiklile 16.

Muudatusettepanek 414
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 14 c (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 105 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14 c) II jaotise I peatüki 1. jao 2. 
alajaosse lisatakse artikkel 105 b:

Artikkel 105b

Standardmuudatused

1. Standardmuudatuse kinnitab ja 
avalikustab liikmesriik, kus asub 
päritolunimetuse või geograafilise tähise 
geograafiline piirkond.
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Tootespetsifikaadi standardmuudatuse 
heakskiitmise taotlus esitatakse selle 
liikmesriigi ametiasutustele, kus asub 
nimetuse või tähise geograafiline 
piirkond. Taotlejad täidavad artiklis 95 
sätestatud tingimusi. Kui 
tootespetsifikaadi standardmuudatuse 
heakskiitmise taotlust ei ole esitanud 
taotleja, kes esitas tootespetsifikaadiga 
seotud nimetuse või nimetuste 
kaitsetaotluse, annab liikmesriik 
kõnealusele taotlejale, kui see veel 
eksisteerib, võimaluse taotlust 
kommenteerida.

Väikese muudatuse taotlus sisaldab 
standardmuutuste kirjeldust, kokkuvõtet 
muudatuste vajalikkuse põhjustest ja 
tõendeid selle kohta, et kavandatud 
muudatused kvalifitseeruvad standardiks 
vastavalt paragrahvile 105.

2. Kui liikmesriik leiab, et tingimused on 
täidetud, võib ta standardmuudatuse 
heaks kiita ja avalikustada. 
Heakskiitmisotsus sisaldab vajaduse 
korral muudetud konsolideeritud ühtset 
dokumenti ja muudetud konsolideeritud 
spetsifikatsiooni.

Standardmuudatust kohaldatakse 
liikmesriigis niipea, kui see on 
avalikustatud. Liikmesriik edastab 
standardmuudatused komisjonile 
hiljemalt üks kuu pärast riikliku 
heakskiitmisotsuse avalikustamise 
kuupäeva.

3. Otsused, millega kiidetakse heaks 
kolmandatest riikidest pärit 
viinamarjasaaduste standardmuudatused, 
võetakse vastu asjaomases kolmandas 
riigis kehtiva süsteemi kohaselt ja need 
edastab üksiktootja või õigustatud huvi 
omav tootjarühm kas otse komisjonile või 
kõnealuse kolmanda riigi ametiasutuste 
kaudu hiljemalt üks kuu pärast nende 
avalikustamist.

4. Kui geograafiline piirkond laieneb 
mitmele liikmesriigile, kohaldavad 
asjaomased liikmesriigid 
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standardmuudatuse jaoks ettenähtud 
menetlust ainult selle piirkonna suhtes, 
mis asub nende territooriumil. 
Standardmuudatust kohaldatakse alles 
siis, kui viimane riiklik heakskiitmisotsus 
on kohaldatud. Viimane liikmesriik, kes 
standardmuudatuse heaks kiidab, saadab 
selle komisjonile hiljemalt üks kuu pärast 
kuupäeva, mil nende standardmuudatuse 
heakskiitmisotsus avalikustati.

Kui üks või mitu asjaomast liikmesriiki ei 
võta vastu esimeses lõigus osutatud 
riiklikku heakskiitmisotsust, võib iga 
asjaomane liikmesriik esitada taotluse 
liidutasandi muudatuste jaoks ettenähtud 
menetluse raames. Sama reegel kehtib ka 
mutatis mutandis, kui asjaomased riigid 
on kolmandad riigid.

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on viia ühtse ühise turukorralduse tekst kooskõlla Euroopa 
Komisjoni 17. oktoobri 2018. aasta delegeeritud määruse (EL) vastuvõtmisega, mis on vastu 
võetud määruse 1308/2013 alusel ning lisab sellesse põhiakti selle läbivaatamise aluseks 
olevad poliitilised põhimõtted. Käesolev muudatusettepanek vastab delegeeritud määruse 
artiklile 17.

Muudatusettepanek 415
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 14 d (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 105 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14 d) II jaotise I peatüki 1. jao 2. 
alajaosse lisatakse artikkel 105 c:

Artikkel 105 c (uus)

Ajutised muudatused

1. Ajutise muudatuse kinnitab ja 
avalikustab liikmesriik, kus asub 
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päritolunimetuse või geograafilise tähise 
geograafiline piirkond. See edastatakse 
komisjonile koos põhjendustega hiljemalt 
üks kuu pärast riikliku heakskiitmisotsuse 
avalikustamist. Ajutist muudatust 
kohaldatakse liikmesriigis niipea, kui see 
on avalikustatud.

2. Kui geograafiline piirkond laieneb 
mitmele liikmesriigile, kohaldavad 
asjaomased liikmesriigid ajutise 
muudatuse jaoks ettenähtud menetlust 
ainult selle piirkonna suhtes, mis asub 
nende territooriumil. Ajutist muudatust 
kohaldatakse alles siis, kui viimane riiklik 
heakskiitmisotsus on kohaldatud. 
Viimane liikmesriik, kes ajutise 
muudatuse heaks kiidab, saadab selle 
komisjonile hiljemalt üks kuu pärast 
kuupäeva, mil nende riiklik 
heakskiitmisotsus avalikustati. Sama 
reegel kehtib ka mutatis mutandis, kui 
asjaomased riigid on kolmandad riigid.

3. Kolmandatest riikidest pärit 
viinamarjasaaduste ajutised muudatused 
edastab üksiktootja või õigustatud huvi 
omav tootjarühm koos põhjendustega kas 
otse komisjonile või kõnealuse kolmanda 
riigi ametiasutuste kaudu hiljemalt üks 
kuu pärast nende heaks kiitmist.

4. Komisjon avalikustab need muudatused 
kolme kuu jooksul alates liikmesriigi, 
kolmanda riigi või üksiktootja või 
kolmandas riigis asutatud tootjarühma 
edastatud teatise kättesaamisest. Ajutist 
muudatust kohaldatakse liidu 
territooriumil niipea, kui komisjon on 
selle avalikustanud.

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on viia ühtse ühise turukorralduse tekst kooskõlla Euroopa 
Komisjoni 17. oktoobri 2018. aasta delegeeritud määruse (EL) vastuvõtmisega, mis on vastu 
võetud määruse 1308/2013 alusel ning lisab sellesse põhiakti selle läbivaatamise aluseks 
olevad poliitilised põhimõtted. Käesolev muudatusettepanek vastab delegeeritud määruse 
artiklile 18.
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Muudatusettepanek 416
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 15
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 106 – lõige 1a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. Kui komisjon leiab, et 
tühistamistaotlus ei ole vastuvõetav, 
teatab ta taotluse esitanud liikmesriigi või 
kolmanda riigi asutusele või füüsilisele 
või juriidilisele isikule taotluse 
tagasilükkamise põhjused.

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on viia ühtse ühise turukorralduse tekst kooskõlla Euroopa 
Komisjoni 17. oktoobri 2018. aasta delegeeritud määruse (EL) vastuvõtmisega, mis on vastu 
võetud määruse 1308/2013 alusel ning lisab sellesse põhiakti selle läbivaatamise aluseks 
olevad poliitilised põhimõtted. Käesolev muudatusettepanek vastab delegeeritud määruse 
artiklile 21.

Muudatusettepanek 417
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 15
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 106 – lõige 1b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1b. Tühistamisega seotud põhjendatud 
vastuväited on vastuvõetavad üksnes 
juhul, kui need tõendavad, et huvitatud 
isik on kaubanduslikult endiselt sõltuv 
registreeritud nimest.

Or. fr
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Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on viia ühtse ühise turukorralduse tekst kooskõlla Euroopa 
Komisjoni 17. oktoobri 2018. aasta delegeeritud määruse (EL) vastuvõtmisega, mis on vastu 
võetud määruse 1308/2013 alusel ning lisab sellesse põhiakti selle läbivaatamise aluseks 
olevad poliitilised põhimõtted. Käesolev muudatusettepanek vastab delegeeritud määruse 
artiklile 21.

Muudatusettepanek 418
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 15 a (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 106 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

15 a) Artikkel 106a

Ajutine märgistamine ja esitlemine

Pärast päritolunimetuse või geograafilise 
tähise kaitsmise taotluse esitamist 
komisjonile võivad tootjad lisada 
nimetatud nimetuse või tähise märgistus-
ja esitlusmaterjalile ning kasutada 
riiklikke tähiseid ja logosid kooskõlas 
liidu õigusega ja eelkõige määrusega (EL) 
nr 1169/2011.

Liidu sümbolid, mis tähistavad kaitstud 
päritolunimetust või geograafilist tähist, 
liidu tähised „kaitstud päritolunimetus“ 
või „kaitstud geograafiline tähis“ ja liidu 
lühendid KPN või KGT võivad olla etiketil 
ainult pärast päritolunimetuse või 
geograafilise tähise kaitset käsitleva 
otsuse avaldamist.

Taotluse tagasilükkamise korral võib 
esimese lõigu kohaselt märgistatud 
viinamarjatooteid turustada kuni varude 
ammendumiseni.

Or. fr
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Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on viia ühtse ühise turukorralduse tekst kooskõlla Euroopa 
Komisjoni 17. oktoobri 2018. aasta delegeeritud määruse (EL) vastuvõtmisega, mis on vastu 
võetud määruse 1308/2013 alusel ning lisab sellesse põhiakti selle läbivaatamise aluseks 
olevad poliitilised põhimõtted. Käesolev muudatusettepanek vastab delegeeritud määruse 
artiklile 22.

Muudatusettepanek 419
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 15 a (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 107 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

15 a) Lisatakse uus artikkel 107 a:

Liikmesriigid võivad kohaldada artikli 94 
lõike 2 kohaseid spetsifikatsioone 
piirkondadele, mis toodavad veine, mis 
sobivad veinipiiritusjookide tootmiseks 
ning mille geograafiline tähis on 
registreeritud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EÜ) nr 110/2008 III 
lisas. 

Or. fr

Selgitus

Selle uue artikli eesmärk on anda liikmesriikidele võimalus kohaldada artikli 94 lõike 2 
kohaseid spetsifikatsioone piirkondadele, mis toodavad veine, mis sobivad veinipiiritusjookide 
tootmiseks ning mille geograafiline tähis on registreeritud piiritusjookide määruse III lisas, et 
tagada pakkumise parem kohandamine nõudlusega.

Muudatusettepanek 420
Daniel Buda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 17
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 116a – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikke 
meetmeid, et lõpetada käesolevas määruses 
osutatud kaitstud päritolunimetuste, 
kaitstud geograafiliste tähiste ja kaitstud 
traditsiooniliste nimetuste ebaseaduslik 
kasutamine.

1. Liikmesriigid võtavad vajalikke 
meetmeid, et lõpetada käesolevas määruses 
osutatud kaitstud päritolunimetuste, 
kaitstud geograafiliste tähiste ja kaitstud 
traditsiooniliste nimetuste ebaseaduslik 
kasutamine ja topeltstandardiga toodete 
müük.

Or. ro

Muudatusettepanek 421
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 17
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 116 a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid määravad käesolevas 
jaotises sätestatud kohustuste täitmise 
kontrollimise eest vastutava pädeva 
asutuse. Selleks kohaldatakse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EL) 2017/625 artikli 4 lõiget 2, artikli 4 
lõiget 4, artikli 5 lõiget 1, artikli 5 lõiget 4 
ja artikli 5 lõiget 5.

2. Liikmesriigid määravad käesolevas 
jaotises sätestatud kohustuste täitmise 
kontrollimise eest vastutava pädeva 
asutuse. Selleks kohaldatakse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EL) 2017/625* artikli 4 lõiget 2, artikli 4 
lõiget 4, artikli 5 lõiget 1, artikli 5 lõiget 4 
ja artikli 5 lõiget 5 ning tagatakse, et kõigil 
kasutajatel, kes neid kohustusi täidavad, 
on õigus olla kontrollisüsteemi hõlmatud.

Or. it

Muudatusettepanek 422
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 17
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 116 a – lõige 3



PE632.001v01-00 48/160 AM\1171814ET.docx

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liidus kontrollib 
tootespetsifikaatide iga-aastast järgimist 
tootmisel ning veini müügiks 
ettevalmistamise ajal või järgselt kas 
lõikes 2 osutatud pädev asutus või üks või 
mitu volitatud isikut määruse (EL) 
2017/625 artikli 3 punkti 5 tähenduses, kes 
tegutsevad toote sertifitseerimisasutusena 
kooskõlas kõnealuse määruse II jaotise 
III peatükis kehtestatud kriteeriumidega.

3. Liidus kontrollib 
tootespetsifikaatide iga-aastast järgimist 
tootmisel ning veini müügiks 
ettevalmistamise ajal või järgselt kas 
lõikes 2 osutatud pädev asutus või üks või 
mitu volitatud isikut määruse (EL) 
2017/625 artikli 3 punkti 5 tähenduses, kes 
tegutsevad toote sertifitseerimisasutusena 
kooskõlas kõnealuse määruse II jaotise 
III peatükis kehtestatud kriteeriumidega. 
Iga-aastane kontroll viiakse ellu 
liikmesriikides, kus tootmist ja
pakendamist teostati, kooskõlas toote 
kirjeldusega.

Or. it

Muudatusettepanek 423
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 17
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 116 a – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liidus kontrollib 
tootespetsifikaatide iga-aastast järgimist 
tootmisel ning veini müügiks 
ettevalmistamise ajal või järgselt kas 
lõikes 2 osutatud pädev asutus või üks või 
mitu volitatud isikut määruse (EL) 
2017/625 artikli 3 punkti 5 tähenduses, kes 
tegutsevad toote sertifitseerimisasutusena 
kooskõlas kõnealuse määruse II jaotise 
III peatükis kehtestatud kriteeriumidega.

3. Liidus kontrollib 
tootespetsifikaatide iga-aastast järgimist 
tootmisel ning veini müügiks 
ettevalmistamise ajal või järgselt kas 
lõikes 2 osutatud pädev asutus või üks või 
mitu volitatud isikut määruse (EL) 
2017/625 artikli 3 punkti 5 tähenduses, kes 
tegutsevad toote sertifitseerimisasutusena 
kooskõlas kõnealuse määruse II jaotise 
III peatükis kehtestatud kriteeriumidega, 
sealhulgas liikmesriigis, kus vein ei ole 
toodetud.

Or. en
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Muudatusettepanek 424
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 17
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 116 a – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liidus kontrollib 
tootespetsifikaatide iga-aastast järgimist 
tootmisel ning veini müügiks 
ettevalmistamise ajal või järgselt kas 
lõikes 2 osutatud pädev asutus või üks või 
mitu volitatud isikut määruse (EL) 
2017/625 artikli 3 punkti 5 tähenduses, kes 
tegutsevad toote sertifitseerimisasutusena 
kooskõlas kõnealuse määruse II jaotise 
III peatükis kehtestatud kriteeriumidega.

3. Liidus kontrollib 
tootespetsifikaatide iga-aastast järgimist 
tootmisel ning veini müügiks 
ettevalmistamise ajal või järgselt kas 
lõikes 2 osutatud pädev asutus või üks või 
mitu volitatud isikut määruse (EL) 
2017/625 artikli 3 punkti 5 tähenduses, kes 
tegutsevad toote sertifitseerimisasutusena 
kooskõlas kõnealuse määruse II jaotise 
III peatükis kehtestatud kriteeriumidega, 
sealhulgas liikmesriigis, kus vein on 
toodetud.

Or. en

Muudatusettepanek 425
Eric Andrieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 17
Määrus (EÜ) nr 1308/2013
Artikkel 116 a – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Lõikes 3 osutatud kontrollide 
hulka kuulub halduskontroll ja 
kohapealne kontroll. Kõnealused 
kontrollid võivad piirduda 
halduskontrolliga ainult siis, kui need on 
turvalised ja tagavad täieliku vastavuse 
spetsifikatsioonides sätestatud nõuetele ja 
tingimustele.

Or. fr
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Selgitus

Tõhususe huvides ja geograafiliste tähiste kontrollisüsteemi selgemaks muutmiseks tuleks 
täpsustada, et need kontrollid koosnevad dokumentaalsetest kontrollidest ja kohapealsetest 
kontrollidest ning et kohapealsed kontrollid on vajalikud ainult siis, kui spetsifikatsioonid 
sisaldavad nõudeid, mida dokumentaalselt ei saa turvaliselt kontrollida.

Muudatusettepanek 426
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 17
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 116a – lõige 3a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Lõikes 3 osutatud kontrollide 
hulka kuulub halduskontroll ja 
kohapealne kontroll. Kõnealused 
kontrollid võivad piirduda 
halduskontrolliga ainult siis, kui need on 
turvalised ja tagavad täieliku vastavuse 
spetsifikatsioonides sätestatud nõuetele ja 
tingimustele.

Or. fr

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on muuta tõhususe huvides selgemaks geograafiliste 
tähiste kontrollisüsteemi, täpsustades, et kontrollid koosnevad dokumentaalsetest 
kontrollidest ja kohapealsetest kontrollidest ning et kohapealsed kontrollid on vajalikud ainult 
siis, kui spetsifikatsioonid näevad ette nõudeid, mida ei ole võimalik dokumentaalselt 
turvaliselt kontrollida.

Muudatusettepanek 427
Nicola Caputo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 17
Määrus (EL) nr 1308/2011
Artikkel 116 a – lõige 3 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Lõikes 3 ette nähtud kontrollid 
hõlmavad halduskontrolle ja kohapealseid 
kontrolle. Kontrollid võivad piirduda 
halduskontrollidega vaid juhul, kui need 
on ohutud ning tagavad spetsifikaadis 
sätestatud nõuete ja tingimuste täieliku 
järgimise.

Or. en

Selgitus

Geograafilise tähise iga-aastase kontrolli käigus kontrollitakse ka dokumente ja mitte ainult 
füüsilisi näitajaid, mis on liikmesriikidele koormav ja tavaliselt tarbetu, eelkõige KGT puhul.

Muudatusettepanek 428
Nuno Melo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 17 a (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 116 a – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Lõikes 3 ette nähtud kontrollid 
hõlmavad halduskontrolle ja kohapealseid 
kontrolle. Kontrollid võivad piirduda 
halduskontrollidega vaid juhul, kui need 
on ohutud ning tagavad spetsifikaadis 
sätestatud nõuete ja tingimuste täieliku 
järgimise.

Or. en

Muudatusettepanek 429
Nuno Melo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 17 b (uus)
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Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 167 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 b) II jaotise III peatüki 3. jaole 
lisatakse artikkel:

Artikkel 167a

Turustamiseeskirjad oliivide ja oliiviõli 
ühisturu toimimise parandamiseks ja 
stabiliseerimiseks

1. Oliivide ja oliiviõli ühisturu toimimise 
parandamiseks ja stabiliseerimiseks 
võivad tootjaliikmesriigid kehtestada 
pakkumise reguleerimiseks 
turustamiseeskirju, eelkõige otsuste 
kaudu, mida võtavad vastu artiklite 157 ja 
158 alusel tunnustatud 
tootmisharudevahelised 
põllumajandusorganisatsioonid. 
Kõnealused eeskirjad on 
proportsionaalsed seatud eesmärgiga ja 
need ei tohi: a) olla seotud asjaomase 
toote esmaturustuse järgsete tehingutega; 
b) lubada hindade kindlaksmääramist, 
sealhulgas juhul, kui hinnad määratakse 
juhindumiseks või soovitusena; c) teha 
kättesaamatuks üldiselt saadaoleva 
aastakäigu ülemäärast osa; d) luua 
võimalusi selleks, et keelduda riiklike ja 
liidu sertifikaatide väljaandmisest, mida 
on vaja veini ringlusse laskmiseks ja 
turustamiseks, kui turustamine on 
kooskõlas kõnealuste eeskirjadega. 2. 
Lõikes 1 osutatud eeskirjad tehakse 
ettevõtjatele teatavaks, avaldades need 
täies ulatuses asjaomase liikmesriigi 
ametlikus väljaandes. 3. Liikmesriigid 
teavitavad komisjoni igast käesoleva 
artikli alusel tehtud otsusest.

Or. en

Muudatusettepanek 430
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 18 – alapunkt a
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 119 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) lõike 1 sissejuhatav lause 
asendatakse järgmisega:

välja jäetud

‘

Nende VII lisa II osa punktides 1–11, 13, 
15, 16, 18 ja 19 osutatud toodete 
märgistamisel ja esitusviisil, mida 
turustatakse liidus või mis on ette nähtud 
eksportimiseks, kasutatakse järgmisi 
kohustuslikke elemente:;

’

Or. fr

Selgitus

Kuna raportöör on seisukohal, et alkohoolsed joogid ei kuulu ühise turukorralduse alla, ei 
kuulu nende märgistamissüsteem ühise turukorralduse kohustuslike märgistamiseeskirjade 
alla.

Muudatusettepanek 431
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 18 – alapunkt a
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 119 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nende VII lisa II osa punktides 1–11, 13, 
15, 16, 18 ja 19 osutatud toodete 
märgistamisel ja esitusviisil, mida 
turustatakse liidus või mis on ette nähtud 
eksportimiseks, kasutatakse järgmisi 
kohustuslikke elemente:;

Nende VII lisa II osa punktides 1–11, 13, 
15, 16, 18, 19 ja 20 osutatud toodete 
märgistamisel ja esitusviisil, mida 
turustatakse liidus või mis on ette nähtud 
eksportimiseks, kasutatakse järgmisi 
kohustuslikke elemente:;

Or. es
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Selgitus

Lisatakse toode nr 20 ehk šaptaliseeritud vein.

Muudatusettepanek 432
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 18 – alapunkt a
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 119 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nende VII lisa II osa punktides 1–11, 13, 
15, 16, 18 ja 19 osutatud toodete 
märgistamisel ja esitusviisil, mida 
turustatakse liidus või mis on ette nähtud 
eksportimiseks, kasutatakse järgmisi 
kohustuslikke elemente:;

Nende VII lisa II osa punktides 1–11, 13, 
15, 16, 18, 19 ja 20 osutatud toodete 
märgistamisel ja esitusviisil, mida 
turustatakse liidus või mis on ette nähtud 
eksportimiseks, kasutatakse järgmisi 
kohustuslikke elemente:;

Or. es

Selgitus

Lisatakse toode nr 20 ehk šaptaliseeritud vein.

Muudatusettepanek 433
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 18 – alapunkt a
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 119 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nende VII lisa II osa punktides 1–11, 13, 
15, 16, 18 ja 19 osutatud toodete 
märgistamisel ja esitusviisil, mida 
turustatakse liidus või mis on ette nähtud 
eksportimiseks, kasutatakse järgmisi 
kohustuslikke elemente:

Nende VII lisa II osas nimetatud toodete 
märgistamisel ja esitusviisil, mida 
turustatakse liidus või mis on ette nähtud 
eksportimiseks, kasutatakse järgmisi 
kohustuslikke elemente:
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Or. it

Muudatusettepanek 434
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 18 – alapunkt a a (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 119 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) Artiklisse 119 lisatakse lõike 3 
järele järgmine lõige:

3a) erandina lõike 1 punktist g b (uus) 
võib koostisosade loetelu edastada ka muu 
vahendi, kui pudelile või muule mahutile 
kleebitud etiketiga, tingimusel et etiketil 
oleks sellega selge vahetu seos. 
Koostisosade loetelu ei tohi esitada koos 
muu teabega, millel on kaubanduslik või 
turunduslik eesmärk.

Or. fr

Selgitus

Koostisosade nimekirjas olevat teavet võib dematerialiseerida. See on alternatiiv pudelile või 
muule mahutile (veinipakk jms) kleebitud etiketile. Seda teavet ei tohi esitada koos muu 
teabega, millel on kaubanduslik või turunduslik eesmärk.

Muudatusettepanek 435
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 18 – alapunkt a a (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 119 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) Artikli 119 lõikele 1 lisatakse 
järgmine punkt:
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b a) Koostisainete loetelu, mille võib 
esitada elektrooniliselt sildil või pudelil;

Or. es

Selgitus

Tehakse ettepanek lisada artiklile 119 toitumisalase teabe kohustuslik esitamine (raportööri 
ettepanek) ja koostisainete loetelu kui minimaalsed eeskirjad veinisektori ühtlustamiseks kogu 
ELis, et vältida turu killustumist ja konkurentsi moonutamist iga liikmesriigi riiklike algatuste 
tõttu, samal ajal kui oodatakse kokkulepet poliitilise lahenduse osas.

Muudatusettepanek 436
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 18 – alapunkt a a (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 119 – lõige 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) Artikli 119 lõikele 1 lisatakse 
järgmine punkt:

(g a) toitumisalane teave, mille sisu võib 
piirduda ainult energeetilise väärtusega, 
välja arvatud 19. oktoobri 1992. aasta 
direktiivi 92/83/EMÜ (alkoholi ja 
alkohoolsete jookide aktsiisimaksude 
struktuuri ühtlustamise kohta) artikli 22 
lõigetes 2 ja 4 määratletud väikeste 
piiritusetehaste ja väiketootjate puhul.

Or. en

Selgitus

Veinide etiketil on kohustuslik ära näidata energeetiline väärtus, välja arvatud väikeste 
veinitootjate puhul, et vältida neile talumatu halduskoormuse põhjustamist kohustusega oma 
märgistamisseadmeid uuendada.

Muudatusettepanek 437
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 18 – alapunkt a a (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 119 – lõige 1 – punktid g a ja g b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) g a) toitumisalane teave, mis võib 
piirduda üksnes energeetilise väärtusega; 
sõna „energia“ võib olla esitatud 
sümboliga „E“;

g b) koostisosade loetelu, mida võib 
esitada muud viisil kui pakendil või 
etiketil; selliselt esitatud loetelu peaks 
olema tarbijatele kergesti kättesaadav.

Or. ro

Muudatusettepanek 438
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 18 – alapunkt a a (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 119 – lõige 1 – punktid g a ja g b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) lõikele 1 lisatakse järgmised 
punktid:

„g a) kohustuslik toitumisalane teave, mis 
võib piirduda ainult energiasisaldusega;

g b) koostisosade loend, mis võib olla 
esitatud elektroonilisel kujul ja millele on 
viidatud toote etiketil või pakendil.“

Or. it

Muudatusettepanek 439
Manolis Kefalogiannis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 18 – alapunkt a a (uus)
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Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 119 – lõige 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) Artikli 119 lõikele 1 lisatakse 
järgmine punkt:

(g a) toitumisalane teave, mille sisu võib 
piirduda ainult energeetilise väärtuse ja 
lisatud suhkruga.

Or. en

Selgitus

Läbipaistvuse, tootekvaliteedi ja ausa konkurentsi seisukohast tuleks suhkru lisamine etiketil 
ära näidata.

Muudatusettepanek 440
Nikos Androulakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 18 – alapunkt a a (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 119 – lõige 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) Artikli 119 lõikele 1 lisatakse 
järgmine punkt:

g a) toitumisalane teave, mille sisu võib 
piirduda ainult energeetilise väärtuse ja 
lisatud suhkruga.

Or. en

Muudatusettepanek 441
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 18 – alapunkt a a (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 119 – lõige 1 – punkt g a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) Artikli 119 esimesele lõigule 
lisatakse järgmine punkt:

g a) toitumisalane teave, mille sisu võib 
piirduda energiasisaldusega;

Or. fr

Muudatusettepanek 442
Angélique Delahaye

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 18 – punkt a a (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 119 – lõige 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 18 –
alapunkt g a (uus)

a a) lõikele 1 lisatakse järgmine punkt:

g a) koostisosade loetelu

Or. fr

Muudatusettepanek 443
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 18 – alapunkt a a (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 119 – lõige 1 – punkt g a (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(a a) Artikli 119 lõikele 1 lisatakse 
järgmine punkt:

Artikli 119 lõige 1 „g a) kohustuslik toitumisalane teave, mis 
võib piirduda üksnes energeetilise 
väärtusega;

“
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Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1308&qid=1543596647377&from=EN)

Muudatusettepanek 444
Marco Zullo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 18 – alapunkt a a (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 119 – lõige 1 – punktid g a ja g b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) Artikli 119 lõikele 1 lisatakse 
järgmised punktid:

g a) energeetiline väärtus;

g b) koostisosade loetelu.

Or. en

Muudatusettepanek 445
Nicola Caputo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 18 – alapunkt a a (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 119 – lõige 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) Artikli 119 lõikele 1 lisatakse 
järgmine punkt:

g a) energeetiline väärtus ja

Or. en

Muudatusettepanek 446
Michel Dantin
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 18 – alapunkt a b (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 119 – lõige 1 – punkt g b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a b) Artikli 119 esimesele lõigule 
lisatakse järgmine punkt:

g b) koostisosade loetelu;

Or. fr

Muudatusettepanek 447
Nicola Caputo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 18 – alapunkt a b (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 119 – lõige 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a b) Artikli 119 lõikele 1 lisatakse 
järgmine punkt:

g a) koostisosade loetelu.

Or. en

Muudatusettepanek 448
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 18 – alapunkt a c (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 119 – lõige 1 – punkt g b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a c) Artikli 119 lõikele 1 lisatakse 
järgmine punkt:

g b) koostisosade loetelu, välja arvatud 
19. oktoobri 1992. aasta 
direktiivi 92/83/EMÜ (alkoholi ja 
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alkohoolsete jookide aktsiisimaksude 
struktuuri ühtlustamise kohta) artikli 22 
lõigetes 2 ja 4 määratletud väikeste 
piiritusetehaste ja väiketootjate puhul.

Or. en

Selgitus

Veinide etiketil on kohustuslik ära näidata koostisosade loetelu, välja arvatud väikeste 
veinitootjate puhul, et vältida neile talumatu halduskoormuse põhjustamist kohustusega oma 
märgistamisseadmeid uuendada.

Muudatusettepanek 449
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 18 – alapunkt a b (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 119 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a b) Artiklile 119 lisatakse järgmine 
lõige:

„3 a. Lõike 1 punkti g a ühetaolise 
kohaldamise tagamiseks väljendatakse 
energeetilist väärtust 100 ml kohta. Seda 
võib väljendada ka portsjoni või ühiku 
alusel, tingimusel et portsjon või ühik on 
kvantifitseeritud ja et sisalduvate 
portsjonite või ühikute arv on pakendile 
märgitud. Energeetiline väärtus:

a) arvutatakse määruse 1169/2011 (milles 
käsitletakse toidualase teabe esitamist 
tarbijatele) XIV lisas esitatud 
ümberarvestusteguritega;

b) väljendatakse keskmiste väärtustena, 
mis on määratletud, võttes aluseks:

i) toote tootja teostatud toote analüüsi või

i) eri liiki veinide puhul üldiselt 
kehtestatud ja aktsepteeritud andmed.

Välja arvatud 19. oktoobri 1992. aasta 
direktiivi 92/83/EMÜ (alkoholi ja 
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alkohoolsete jookide aktsiisimaksude 
struktuuri ühtlustamise kohta) artikli 22 
lõigetes 2 ja 4 määratletud väikesed 
piiritusetehased ja väiketootjad.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekus esitatakse teave veinide energeetilise väärtuse esitamise kohta, välja 
arvatud väikeste veinitootjate puhul, et vältida neile talumatu halduskoormuse põhjustamist 
kohustusega oma märgistamisseadmeid uuendada.

Muudatusettepanek 450
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 18 – alapunkt a c (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 119 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a c) Artiklisse 119 lisatakse järgmine 
lõige:

3a. Erandina lõike 1 punktist g b võib 
koostisosade loetelu edastada ka muu 
vahendi kui etiketiga, tingimusel et etiketil 
oleks sellega selge vahetu seos. 
Koostisosade loetelu ei tohi esitada koos 
muu teabega, millel on kaubanduslik või 
turunduslik eesmärk.

Or. fr

Muudatusettepanek 451
Angélique Delahaye

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 18 a (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 119 – lõige 3 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

18 a) a b) lisatakse järgmine lõige:

3 a. Erandina lõike 1 punktist g a võib 
koostisosade loetelu edastada ka muu 
vahendi kui etiketiga, tingimusel et etiketil 
oleks sellega selge vahetu seos. 
Koostisosade loetelu ei tohi esitada koos 
muu teabega, millel on kaubanduslik või 
turunduslik eesmärk.

Or. fr

Muudatusettepanek 452
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 18 – alapunkt a d (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 119 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a d) Artiklisse 119 lisatakse järgmine 
lõige:

3 c) Ühtse kohaldamise tagamiseks lõike 1 
punktiga g a edastatakse energeetiline 
väärtus 100 ml kohta. Seda võib 
väljendada ka portsjonitena või ühikutes, 
tingimusel et portsjon või ühik on 
kvantifitseeritud ning pakendil on 
näidatud tootes sisalduvate portsjonite või 
ühikute arv.

Energeetiline väärtus:

a) arvutatakse määruse 1169/2011 (milles
käsitletakse toidualase teabe esitamist 
tarbijatele) XIV lisas esitatud 
ümberarvestusteguritega.

b) väljendatakse keskmiste väärtustena, 
mis on määratletud, võttes aluseks:

i) toote tootja teostatud tooteanalüüsi või

ii) üldtunnustatud andmeid
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Or. fr

Muudatusettepanek 453
Herbert Dorfmann, Paolo De Castro, Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 18 – alapunkt b a (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 119 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) Artikli 119 lõikele 1 lisatakse 
järgmine punkt:

„4 a. Energeetiline väärtus

a) väljendatakse numbrite ja sõnadega või 
sümbolitega;

b) arvutatakse 
määruse (EL) nr 1169/2011 XIV lisas 
loetletud ümberarvestuskoefitsientide 
alusel;

c) väljendatakse 100 ml kohta; lisaks võib 
seda väljendada tarbijate jaoks kergesti 
äratuntava tarbimisühiku kohta, 
tingimusel et tarbimisühiku suurus on 
märgistuses kindlaks määratud ning 
pakendis sisalduvate tarbimisühikute arv 
on teatavaks tehtud;

d) väljendatakse keskmistes väärtustes, 
mille aluseks on:

i) tootja analüüs veini kohta

või ii) arvutus üldiselt kehtivate ja 
heakskiidetud andmete järgi, mille 
aluseks on tüüpiliste ja iseloomulike 
veinide keskmised väärtused.“

Or. en

Muudatusettepanek 454
Marco Zullo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 18 – alapunkt b a (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 119 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) Artiklile 119 lisatakse järgmine 
punkt:

4 a. Erandina lõike 1 punktist g b 
võidakse koostisosade loetelu esitada ka 
muul viisil kui etiketil, tingimusel et 
etiketil oleks sellega selge vahetu seos. 
Seda ei esitata koos muu teabega, millel 
on kaubanduslik või turunduslik eesmärk.

Or. en

Muudatusettepanek 455
Nicola Caputo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 18 – alapunkt b a (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 119 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) Artiklile 119 lisatakse järgmine 
lõige:

4 a. Erandina lõike 1 punktist i võib 
koostisosade loetelu edastada ka muu 
vahendi kui etiketiga, tingimusel et etiketil 
oleks sellega selge vahetu seos. Seda ei 
esitata koos muu teabega, millel on 
kaubanduslik või turunduslik eesmärk.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek on erand veinipudelite etiketile koostisosade märkimise 
kohustusest. Koostisosad võib märkida ka elektrooniliste vahenditega.
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Muudatusettepanek 456
Nicola Caputo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 18 – alapunkt b b (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 119 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b b) Artiklile 119 lisatakse järgmine 
lõige:

4 b. Lõike 1 punkti h ühetaolise 
kohaldamise tagamiseks väljendatakse 
energeetilist väärtust järgmiselt:

a) numbrite ja sõnadega või sümbolitega 
ning eelkõige sümboliga (E) energia 
kohta;

b) arvutatakse määruse 1169/2011 (milles 
käsitletakse toidualase teabe esitamist 
tarbijatele) XIV lisas esitatud 
ümberarvestusteguritega;

c) väljendatakse keskmistes väärtustes, 
mille aluseks on

i) tootja analüüs veini kohta või

ii) arvutus üldiselt kehtivate ja 
heakskiidetud andmete järgi, mille 
aluseks on tüüpiliste ja iseloomulike 
veinide keskmised väärtused;

d) väljendatakse 100 ml kohta. Lisaks võib 
seda väljendada tarbijate jaoks kergesti 
äratuntava tarbimisühiku kohta, 
tingimusel et tarbimisühiku suurus on 
märgistuses kindlaks määratud ning 
pakendis sisalduvate tarbimisühikute arv 
on teatavaks tehtud.

Or. en

Muudatusettepanek 457
Marco Zullo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 18 – alapunkt b b (uus)
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Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 119 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b b) Artiklile 119 lisatakse järgmine 
lõige:

4 b. Lõike 1 punkti g a ühetaolise 
kohaldamise tagamiseks väljendatakse 
energeetilist väärtust 100 ml kohta. 
Arvutuse aluseks on:

i) tootja analüüs veini kohta;

ii) üldiselt kehtivad ja heakskiidetud 
andmed.

Or. en

Muudatusettepanek 458
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 120 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nende VII lisa II osa punktides 1–11, 13, 
15, 16, 18 ja 19 osutatud toodete 
märgistamisel ja esitusviisil, mida 
turustatakse liidus või mis on ette nähtud 
eksportimiseks, kasutatakse järgmisi 
kohustuslikke elemente:.

Artikli 120 lõike 1 sissejuhatav osa 
asendatakse järgmise tekstiga:

Nende VII lisa II osa punktides 1–11, 13, 
15, 16, 18, 19 ja 20 osutatud toodete 
märgistamisel ja esitusviisil, mida 
turustatakse liidus või mis on ette nähtud 
eksportimiseks, kasutatakse järgmisi 
kohustuslikke elemente:

Or. es

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
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content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&from=EN)

Selgitus

Lisatakse toode nr 20 ehk šaptaliseeritud vein.

Muudatusettepanek 459
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 120 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nende VII lisa II osa punktides 1–11, 13, 
15, 16, 18 ja 19 osutatud toodete 
märgistamisel ja esitusviisil, mida 
turustatakse liidus või mis on ette nähtud 
eksportimiseks, kasutatakse järgmisi 
kohustuslikke elemente:.

Nende VII lisa II osa punktides 1–11, 13, 
15, 16, 18, 19 ja 20 osutatud toodete 
märgistamisel ja esitusviisil, mida 
turustatakse liidus või mis on ette nähtud 
eksportimiseks, kasutatakse järgmisi 
kohustuslikke elemente:.

Or. es

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&qid=1543573613250&from=ES)

Selgitus

Lisatakse toode nr 20 ehk šaptaliseeritud vein.

Muudatusettepanek 460
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 19 a (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 120 – lõige 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

19 a) Artikli 120 lõikele 1 lisatakse 
järgmine punkt:
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f a) viinamarjaistanduse geneetiliste 
ressursside säilitamisega seotud 
tingimused“.

Or. fr

Selgitus

Kui ettevõtjad tegelevad viinamarjaistanduse geneetiliste ressursside säilitamisega, peaks 
olema võimalik seda etiketile märkida (artikkel 120: valikulised märgendid).

Muudatusettepanek 461
Thomas Waitz
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 a (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 120 – lõige 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) Artikli 120 lõikele 1 lisatakse 
järgmine punkt:

„

(g a) viinamarjasordi geneetilise 
säilitamisega seotud tingimused

“

Or. en

Selgitus

Tootjatel, kes aitavad oma toodanguga säilitada geneetilisi ressursse, tuleks lubada see 
etiketil ja/või oma toodete esitusviisil ära näidata.

Muudatusettepanek 462
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 19 a (uus)
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Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 121 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

19 a) Artiklile 121 lisatakse lõige 2 a:

Artikli 119 lõike 1 punktis g a osutatud 
toitumisalase teabe esitamisel võib 
asendada sõna „energia“ E-tähega.

Or. fr

Muudatusettepanek 463
Nicola Caputo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 a (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 121 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) Artiklile 121 lisatakse järgmine 
lõige:

2 a. Artikli 119 lõike 1 punktis h osutatud 
toitumisalase teabe esitamisel võib 
asendada sõna „energia“ sümboliga „E“.

Or. en

Selgitus

Sõna „energia“ kohustuslik tähistus pudelil võib olla E-täht; see ei pruugi olla ühes või 
mitmes liidu ametlikus keeles. See on viinamarjakasvatajate jaoks lihtsam ja toob kaasa 
väiksemad märgistamiskulud.

Muudatusettepanek 464
Marco Zullo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 a (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 121 – lõige 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) Artiklile 121 lisatakse järgmine 
lõige:

2 a. Artikli 119 punktis h osutatud 
toitumisalase teabe esitamisel võib 
asendada sõna „energia“ E-tähega.

Or. en

Muudatusettepanek 465
Nuno Melo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 a (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 121 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) 2 a. Artikli 119 lõike 1 punktis g a 
osutatud toitumisalase teabe esitamisel 
võib asendada sõna „energia“ sümboliga 
„E“.

Or. en

Muudatusettepanek 466
Eric Andrieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 19 b (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 121 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

19 b) Artiklisse 121 lisatakse järgmine 
lõige:

2 a) artikli 119 punktis g a (uus) osutatud 
toitumisalase teabe esitamisel võib 
asendada sõna „energia“ E-tähega.
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Or. fr

Muudatusettepanek 467
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 20
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 122 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

20) Artikli 122 lõiget 1 muudetakse 
järgmiselt:

välja jäetud

a) punkti b alapunkt ii jäetakse välja;

b) punkti c lisatakse alapunkt iii:

‘

iii) ettevõtete nimetused ja nende 
kasutustingimused;

’

c) punkti d alapunkt i asendatakse 
järgmisega:

‘

i) teatavate pudelivormide ja 
sulgurseadmete kasutustingimused ning 
teatavate pudelite konkreetsete vormide 
loetelu;

’

Or. fr

Muudatusettepanek 468
Nuno Melo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 20 b (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 122 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 b) Artiklile 122 lisatakse järgmine 
punkt:

“

Veinisektori eripärade arvessevõtmiseks 
tuleks anda komisjonile õigus võtta vastu 
teatavaid õigusakte. Eelkõige peaks 
komisjon võtma vastu artikli 119 punkti 1 
alapunkti i kohaldamist käsitleva 
õigusakti, vältides koostisainete esitamist 
üksikute partiide kaupa.

“

Or. en

Muudatusettepanek 469
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 20 – alapunkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) Punktile b lisatakse järgmine 
alapunkt:

„v a) artikli 119 lõike 1 punktiga g a 
seotud sätted;

Or. en

Selgitus

Komisjonil on õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte veinide energiasisalduse märgistamise 
eeskirjade kohta. 19. oktoobri 1992. aasta direktiivi 92/83/EMÜ (alkoholi ja alkohoolsete 
jookide aktsiisimaksude struktuuri ühtlustamise kohta) artikli 22 lõigetes 2 ja 4 määratletud 
väikesed piiritusetehased ja väiketootjad tuleb välja jätta, et vältida neile talumatu 
halduskoormuse põhjustamist kohustusega oma märgistamisseadmeid uuendada.

Muudatusettepanek 470
Michel Dantin
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 20 – alapunkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) punkti b lisatakse alapunkt v a:

v a) artikli 119 lõike 1 punktiga g a seotud 
sätted

Or. fr

Muudatusettepanek 471
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 20 – alapunkt a b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a b) punkti b lisatakse alapunkt v b:

v b) artikli 119 lõike 1 punktiga g b seotud 
sätted;

Or. fr

Muudatusettepanek 472
Nuno Melo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 20 a (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 122

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 a) Artiklile 122 lisatakse järgmine 
lõige:

“

(4 a) Siseturu stabiilsuse tagamiseks ja 
erineva kohaldamise vältimiseks 
liikmesriikides võtab komisjon enne 
artikli 119 lõike 1 punkti g b ja artikli 119 
lõike 3 punkti a jõustumist koostisainete 
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loetelu kohta vastu teisesed õigusaktid 
vastavalt lõike 1 punkti b alapunktis v a 
osutatule.

“

Or. en

Muudatusettepanek 473
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

20 a) artiklile 122 lisatakse lõige 4 a:

4 a. Siseturu stabiilsuse tagamiseks ja 
liikmesriikide erinevate taotluste 
vältimiseks võib komisjon, delegeeritud 
õigusaktidega ja kooskõlas artikliga 227, 
lisada käesolevasse määrusesse loetelu 
lõike 1 punkti b alapunktis v a nimetatud 
koostisosadest.

Or. fr

Muudatusettepanek 474
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 21
.

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

21) II osa II jaotise II peatüki 1. jagu 
muudetakse järgmiselt:

välja jäetud

a) artikkel 124 jäetakse välja;

b) jaotis „1. alajagu“ ja selle pealkiri 
jäetakse välja;

c) 2.–3. alajagu, mis hõlmavad 
artikleid 127–144, jäetakse välja;
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Or. fr

Muudatusettepanek 475
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 21 – punkt b a (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 125 – pealkiri

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

b a) Artikli 125 pealkiri asendatakse 
järgmisega:

Suhkrusektori kokkulepe „Suhkrupeedi ja suhkruroo sektori 
kokkulepped

“

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=ET)

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on lisada selgelt mõisted „suhkrupeet“ ja „suhkruroog“, et 
kajastada praegust turuolukorda ja teiseseid õigusakte kooskõlas käesoleva määruse I lisa III 
osas osutatud suhkrusektori määratlusega.

Muudatusettepanek 476
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 21 – alapunkt b b (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 126 – pealkiri

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

b b) Artikli 126 pealkiri asendatakse 
järgmisega:

Hinnaaruandlus suhkruturul „Hinnaaruandlus turgudel

“
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Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=ET)

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on lisada selgelt mõisted „suhkrupeet“ ja „suhkruroog“, et 
kajastada praegust turuolukorda ja teiseseid õigusakte kooskõlas käesoleva määruse I lisa III 
osas osutatud suhkrusektori määratlusega. Samuti tehakse ettepanek lisada etanool 
hinnaaruandluskohustuse hulka, kuna etanool on peamine turg, mis hoiab suhkruturgu 
tasakaalus.

Muudatusettepanek 477
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 21 – alapunkt b c (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 126 – lõik 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

b c) artikli 126 esimene lõik 
asendatakse järgmisega:

Komisjon võib võtta vastu rakendusaktid, 
millega kehtestatakse suhkruturu hindade 
aruandlussüsteem, mis hõlmab turu 
hinnatasemete avaldamiskorda. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 229 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega. Esimeses lõigus 
osutatud süsteem põhineb valget suhkrut 
tootvate ettevõtjate või teiste 
suhkrukaubandusega seotud käitlejate 
esitatud teabel. Kõnealust teavet 
käsitletakse konfidentsiaalsena.

Komisjon võib võtta vastu rakendusaktid, 
millega kehtestatakse ühelt poolt 
suhkrupeedi- ja suhkruroo- ja teiselt poolt
suhkru- ja etanoolituru hindade 
aruandlussüsteem, mis hõlmab turu 
hinnatasemete avaldamiskorda. Nimetatud 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 229 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega. Esimeses lõigus 
osutatud süsteem põhineb suhkrut või 
etanooli tootvate ettevõtjate või teiste 
suhkru- või etanoolikaubandusega seotud 
käitlejate esitatud teabel. Kõnealust teavet 
käsitletakse konfidentsiaalsena.

“

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=ET)
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Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on lisada selgelt mõisted „suhkrupeet“ ja „suhkruroog“, et 
kajastada praegust turuolukorda ja teiseseid õigusakte kooskõlas käesoleva määruse I lisa III 
osas osutatud suhkrusektori määratlusega. Samuti tehakse ettepanek lisada etanool 
hinnaaruandluskohustuse hulka, kuna etanool on peamine turg, mis hoiab suhkruturgu 
tasakaalus.

Muudatusettepanek 478
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 22
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 145 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

22) Artikli 145 lõike 3 esimene lause 
asendatakse järgmisega:

välja jäetud

‘

Liikmesriigid, kes vastavalt määruse (EL) 
.../... [ÜPP strateegiakava määrus] 
artikli 52 lõike 1 punktile a näevad oma 
ÜPP strateegiakavades ette 
viinamarjaistanduste ümberkorraldamise 
ja muutmise, esitavad komisjonile iga 
aasta 1. märtsiks istandusregistril 
põhineva tootmisvõimsuse ajakohastatud 
ülevaate.;

’

Or. fr

Muudatusettepanek 479
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 a (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 148 – lõige 2
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Kehtiv tekst Muudatusettepanek

22 a) Artikli 148 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:

2. Lõikes 1 osutatud leping ja/või lepingu 
pakkumine:

2. Lõikes 1 osutatud leping ja/või lepingu 
pakkumine:

a) sõlmitakse või tehakse enne tarnimist, a) sõlmitakse või tehakse enne tarnimist,

b) on kirjalik ning b) on kirjalik ning

c) hõlmab eelkõige järgmist: c) hõlmab eelkõige järgmist:

i) tarne eest makstav hind: i) tarne eest makstav hind:

– ei muutu ja mis sätestatakse lepingus; 
ja/või

– ei muutu ja mis sätestatakse lepingus 
ning mis katab tootmiskulud ja töötasu; 
ja/või

– mida arvutatakse, ühendades lepingus 
sätestatud erinevad tegurid, mis võivad 
hõlmata turutingimuste muutumist 
kajastavaid turunäitajaid, tarnitavaid 
koguseid ning tarnitava toorpiima 
kvaliteedi või koostise muutumist;

– mida arvutatakse, ühendades lepingus 
sätestatud erinevad tegurid, mis võivad 
hõlmata turutingimuste muutumist 
kajastavaid turunäitajaid, tarnitavaid 
koguseid ning tarnitava toorpiima 
kvaliteedi või koostise muutumist. 
Turunäitajad peavad olema kergesti 
juurdepääsetavad ja arusaadavad; lõplik 
hind ei tohi olla madalam kui 
tootmiskulud, sealhulgas töötasu;

ii) toorpiima kogus, mida võidakse tarnida 
ja/või tarnitakse ja selliste tarnete ajakava;

ii) toorpiima kogus, mida võidakse tarnida 
ja/või tarnitakse ja selliste tarnete ajakava. 
Ei tohi sätestada karistusklausleid 
kohustuste täitmata jätmise eest 
asjaomasel kuul;

iii) lepingu kestus, mis võib olla 
määratletud kas kindla tähtajaga või olla 
tähtajatu koos lepingu lõpetamist 
käsitlevate sätetega;

iii) lepingu kestus, mis võib olla 
määratletud kas kindla tähtajaga või olla 
tähtajatu koos lepingu lõpetamist 
käsitlevate sätetega;

iv) üksikasjad maksetähtaegade ja 
maksekorra kohta;

iv) üksikasjad maksetähtaegade ja 
maksekorra kohta;

v) toorpiima kogumise või 
kohaletoimetamise kord ning 

v) toorpiima kogumise või 
kohaletoimetamise kord ning 

vi) vääramatu jõu juhtudel kohaldatavad 
eeskirjad.

vi) vääramatu jõu juhtudel kohaldatavad 
eeskirjad.

„

Or. es
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1308&from=en)

Muudatusettepanek 480
Thomas Waitz, Maria Heubuch, Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 a (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 148 – lõige 2 – punkt c – alapunkt i

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(22 a) Artikli 148 lõike 2 punkt c 
asendatakse järgmisega:

i) tarne eest makstav hind: „i) tarne eest makstav hind:

– mis ei muutu ja mis sätestatakse lepingus 
ja/või

– mis hõlmab minimaalselt tootmiskulusid 
ja

– mida arvutatakse, ühendades lepingus 
sätestatud erinevad tegurid, mis võivad 
hõlmata turutingimuste muutumist 
kajastavaid turunäitajaid, tarnitavaid 
koguseid ning tarnitava toorpiima 
kvaliteedi või koostise muutumist;

– mis ei muutu ja mis sätestatakse lepingus 
ja/või

– mida arvutatakse, ühendades lepingus 
sätestatud erinevad tegurid, mis võivad 
hõlmata turutingimuste muutumist 
kajastavaid turunäitajaid, tarnitavaid 
koguseid ning tarnitava toorpiima 
kvaliteedi või koostise muutumist;

“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Selgitus

Hinnad katavad vähemalt tootmiskulusid.

Muudatusettepanek 481
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 a (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 148 – lõige 2 – punkt c – alapunkt i

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(22 a) Artikli 148 lõike 2 punkti b 
alapunkti i muudetakse järgmiselt:

i) tarne eest makstav hind: „tarne eest makstav hind:

— mis ei muutu ja mis sätestatakse 
lepingus ja/või

— mis ei muutu ja mis sätestatakse 
lepingus, mis katab sisendkulud, 
sealhulgas tootja tegeliku sissetuleku,
ja/või

— mida arvutatakse, ühendades lepingus 
sätestatud erinevad tegurid, mis võivad 
hõlmata turutingimuste muutumist 
kajastavaid turunäitajaid, tarnitavaid 
koguseid ning tarnitava toorpiima 
kvaliteedi või koostise muutumist;

— mida arvutatakse, ühendades lepingus 
sätestatud erinevad tegurid, mis võivad 
hõlmata turutingimuste muutumist 
kajastavaid turunäitajaid, tarnitavaid 
koguseid ning tarnitava toorpiima 
kvaliteedi või koostise muutumist, mis 
katab sisendkulud, sealhulgas tootja 
tegeliku sissetuleku;

Or. ro

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Muudatusettepanek 482
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 22 a (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 148 – lõige 2 – alapunkt i – teine taane

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

20 a) Artikli 148 lõike 2 alapunkti i teine 
taane asendatakse järgmisega:

— mida arvutatakse, ühendades lepingus 
sätestatud erinevad tegurid, mis võivad 
hõlmata turutingimuste muutumist 
kajastavaid turunäitajaid, tarnitavaid 

„—mida arvutatakse, ühendades lepingus 
sätestatud erinevad tegurid, mis võivad 
hõlmata tootmiskulude eesmärke ja
turutingimuste muutumist kajastavaid 
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koguseid ning tarnitava toorpiima 
kvaliteedi või koostise muutumist;

turunäitajaid, tarnitavaid koguseid ning 
tarnitava toorpiima kvaliteedi või koostise 
muutumist;

“

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=ET)

Selgitus

Muudatusettepanekuga soovitakse teha ettepanek, et tarne hinnaklauslites sisalduksid 
neutraalsed ja objektiivsed tootmiskulude näitajad.

Muudatusettepanek 483
Thomas Waitz, Maria Heubuch, Martin Häusling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 o (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 148 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 o) Artikli 148 lõige 3 jäetakse välja.

Or. en

Selgitus

Ühistute liikmetel peaks olema õigus ka ametlikele kirjalikele lepingutele vastavalt lõigetele 1 
ja 1a.

Muudatusettepanek 484
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 b (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 149 – lõige 2 – punkt c – alapunkt i
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Kehtiv tekst Muudatusettepanek

22 b) Artikli 149 lõike 2 punti c alapunkt 
i asendatakse järgmisega:

i) ei ületa nimetatud läbirääkimistega 
hõlmatud toorpiima kogus 3,5 % liidu 
kogutoodangust ning 

„i) ei ületa nimetatud läbirääkimistega 
hõlmatud toorpiima kogus 5 % liidu 
kogutoodangust ning 

“

Or. es

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&from=EN)

Muudatusettepanek 485
Michel Dantin, Peter Jahr, Norbert Lins

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 22 b (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 149 – lõige 2 – punkt c – alapunkt i

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

22 b) Artikli 149 lõike 2 punkti c 
alapunkt i asendatakse järgmisega:

i) selliste läbirääkimistega hõlmatud 
toorpiima kogus ei ületa 3,5% liidu 
kogutoodangust,

„i) selliste läbirääkimistega hõlmatud 
toorpiima kogus ei ületa 4% liidu 
kogutoodangust,

“

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=ET)

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on teha tehniline kohandus artiklile 149, mis lubab 
piimatootjatel alustada lepingulisi läbirääkimisi, kui nende läbirääkimistega hõlmatud 
toorpiima kogus ei ületa 3,5% liidu kogutoodangust. Kuna Ühendkuningriik lahkub liidust, on 
siseturg väiksem, mistõttu tehakse lihtsalt ettepanek kohandada 27 liikmesriigiga siseturu 
toorpiima kogus 3,5%-lt 4%-le.
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Muudatusettepanek 486
Thomas Waitz, Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 c (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 149 – lõige 2 – punkt c

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(22 c) Artikli 149 lõike 2 punkt c 
asendatakse järgmisega:

c) tingimusel, et konkreetse 
tootjaorganisatsiooni puhul on täidetud 
kõik järgmised tingimused:

„c) tingimusel, et konkreetse 
tootjaorganisatsiooni puhul on täidetud 
kõik järgmised tingimused:

i) selliste läbirääkimistega hõlmatud 
toorpiima kogus ei ületa 3,5 % liidu 
kogutoodangust;

i) selliste läbirääkimistega hõlmatud 
toorpiima kogus ei ületa 7,5 % liidu 
kogutoodangust;

ii) selliste läbirääkimistega hõlmatud 
toorpiima kogus, mida toodetakse 
konkreetses liikmesriigis, ei ületa 33 % 
selle liikmesriigi kogutoodangust ning

ii) selliste läbirääkimistega hõlmatud 
toorpiima kogus, mida toodetakse 
konkreetses liikmesriigis, ei ületa 45 % 
selle liikmesriigi kogutoodangust ning

iii) selliste läbirääkimistega hõlmatud 
toorpiima kogus, mida tarnitakse 
konkreetses liikmesriigis, ei ületa 33 % 
selle liikmesriigi kogutoodangust;

iii) selliste läbirääkimistega hõlmatud 
toorpiima kogus, mida tarnitakse 
konkreetses liikmesriigis, ei ületa 45 % 
selle liikmesriigi kogutoodangust;

“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Selgitus

Tarneahelas kõrgemal asuvad ettevõtjate koondumise suhtes ei ole kehtestatud selliseid 
rangeid piiranguid ning paljudes liikmesriikides/piirkondades on näiteks töötlejad olulisel 
määral koondunud. Seetõttu tuleks tootjaorganisatsioonidel lubada toodangu suurem osa 
koondada, et anda neile lepinguläbirääkimistes rohkem kaalu.
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Muudatusettepanek 487
Thomas Waitz, Martin Häusling, Maria Heubuch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 p (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 149 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 p) Artikli 149 lõike 2 punkt d jäetakse 
välja.

Or. en

Selgitus

Järgmiste tootjaorganisatsioonide liikmetelt ei tohiks võtta ära võimalust oma toodangut 
lepinguläbirääkimistes koondada.

Muudatusettepanek 488
Thomas Waitz, Martin Häusling, Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 e (uus)
Määrus 1308/2018
Artikkel 149 – lõige 2 – punkt e

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(22 e) Artikli 149 lõike 2 punkt e jäetakse 
välja.

e) tingimusel, et toorpiima suhtes ei ole 
põllumajandustootja liikmesuse tõttu 
ühistus kehtestatud tarnekohustust 
vastavalt ühistu põhikirjas sätestatud 
tingimustele või nimetatud põhikirjas 
sätestatud või sellest tulenevatele 
eeskirjadele ja otsustele, ning

“

“

Or. en
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Selgitus

Ühistu liikmetelt ei tohiks võtta ära võimalust oma toodangut lepinguläbirääkimistes 
koondada.

Muudatusettepanek 489
Ulrike Müller, Elsi Katainen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 b (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 149 – lõige 2 – punkt c – alapunkt i

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(22 b) Artikli 149 lõike 2 punkti c 
alapunkt i asendatakse järgmisega:

i) selliste läbirääkimistega hõlmatud 
toorpiima kogus ei ületa 3,5 % liidu 
kogutoodangust;

„i) selliste läbirääkimistega hõlmatud 
toorpiima kogus ei ületa 5 % liidu 
kogutoodangust;

“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&from=en)

Muudatusettepanek 490
Thomas Waitz
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 f (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 149 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 f) Lisatakse järgmine artikkel:

“

Artikkel 149a (uus)
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Järelevalveorgan

1. Piimaturu tasakaalu tagamiseks loob 
komisjon järelevalveorgani, et täita 
järgmisi ülesandeid:

a) turutasakaalu indeksi koostamine, mis 
põhineb tootmismahtusid, piimahindu ja 
tootmiskulusid käsitlevatel andmetel. 
Indeksis esitatakse teave ELi piimaturu 
tasakaalu või tasakaalustatud seisundi, st 
olukorra kohta, mille puhul toorpiima 
pakkumine ja nõudlus vastavad tasemele, 
kus tootjahind katab tootmiskulud;

b) kriisimehhanismi rakendamine, mis 
käivitatakse, kui indeks jääb turu 
tasakaalustatud seisundist väljapoole. 
Kriisimehhanismi rakendatakse vastavalt 
järgmistele etappidele, millest igaüks 
käivitub turutasakaalu indeksi teatava 
protsendimäära võrra muutumise korral. 
Etapid ja vastavad meetmed jäävad igal 
juhul kehtima seni, kuni turg saavutab 
uuesti tasakaalustatud seisundi:

i) kui turuolukord kaldub turu 
tasakaalustatud seisundist kõrvale –7,5 %,

kuulutab järelevalveorgan välja varajase 
hoiatamise etapi, avatakse eraladustamine 
ja/või käivitatakse kindlaks ajaks tootmise 
vähendamist soodustavad programmid;

ii) kui turuolukord kaldub turu 
tasakaalustatud seisundist kõrvale –15 %,

kriisietapi väljakuulutamine ja 
tootmismahu vabatahtliku vähendamise 
süsteemi käivitamine vastavalt 
artiklile 219a.

Turujärelevalve trahvi määramine 
kõikidele tootjatele, kes sellel perioodil 
tootmist suurendavad;

iii) kui turuolukord kaldub turu 
tasakaalustatud seisundist kõrvale –25 %,

kindla aja jooksul toorpiima tarnimise 
üldine vähendamine kindla 
protsendimäära võrra kõikide tootjate 
puhul;

turujärelevalve trahvi määramine 
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kõikidele tootjatele, kes sellel perioodil 
tootmist ei vähenda.

2. Artikli 149a lõike 1 punktis b sätestatud 
kriisimehhanismi rahastatakse tootja 
makstavatest summadest piima 
kilogrammi kohta ja turujärelevalve 
trahvidest.

3. Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte, milles määratakse 
kindlaks järgmised punktid:

a) kuidas arvutada turutasakaalu indeksit 
ja teha kindlaks turu tasakaalustatud 
seisundit, st olukorda, kus toorpiima 
pakkumine ja nõudlus vastavad tasemele, 
kus tootjahind katab tootmiskulud;

b) turujärelevalve trahvi summa, mida 
tootjad maksavad vastavalt artikli 149a 
lõike 1 punkti b alapunktides ii ja iii 
kirjeldatud olukordadele;

c) protsent, mille võrra peab iga tootja 
võrdselt üldise vähendamise etapis 
vastavalt artikli 149a lõike 1 punkti b 
alapunktile iii tootmist vähendama;

d) tootja makstav summa piima 
kilogrammi kohta, millest tehakse erand 
väikeste ja mikrotootjate puhul.

“

Or. en

Muudatusettepanek 491
Matt Carthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 a (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 149 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) Artikkel 149

Artikkel 149 (uus)

1. Piimaturu jälgimise ja tasakaalu 
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tagamiseks peaks ELi komisjon arendama 
edasi olemasoleva piimaturu 
vaatlusrühma kompetentse järgmistes 
aspektides:

a) turutasakaalu indeks, mis põhineb 
toote hinnakujunduse, piimahindade ja 
tootmiskulude (marginaali) muutustel. 
Indeks annab teavet ELi piimaturu 
tasakaalustatud seisundi kohta. 
Tasakaalustatud turu seisundis vastavad 
toorpiima pakkumine ja nõudlus 
tasemele, kus tootjahind katab 
tootmiskulud;

b) kriisimehhanism, mis käivitatakse, kui 
indeks jääb turu tasakaalustatud 
seisundist väljapoole. Kriisimehhanism 
toimib järgmiselt:

i) kui turuolukord kaldub turu 
tasakaalustatud seisundist kõrvale –7,5 %, 
kuulutab järelevalveorgan välja varajase 
hoiatamise etapi, avatakse eraladustamine 
ja/või käivitatakse kindlaks ajaks 
soodustavad programmid. Etapp jääb 
kehtima, kuni turg saavutab uuesti 
tasakaalustatud seisundi;

ii) kui turuolukord kaldub turu 
tasakaalustatud seisundist kõrvale –15 %, 
kuulutab järelevalveorgan välja kriisietapi 
ja käivitab tootmismahu vabatahtliku 
kohandamise süsteemi vastavalt 
artiklile ... (tootmismahu vähendamise 
programm). Tootmismahu vabatahtliku 
kohandamise süsteemi pikendatakse, kuni 
turg saavutab uuesti tasakaalustatud 
seisundi. Turujärelevalve trahvi 
määramine kõikidele tootjatele, kes
vähendamise perioodil tootmist 
suurendavad;

iii) kui turuolukord kaldub turu 
tasakaalustatud seisundist kõrvale –25 %, 
vähendavad kõik tootjad kindla aja 
jooksul toorpiima tarnimist kindla 
protsendimäära võrra; kohaldatakse 
turujärelevalve trahvi kõigi tootjate 
suhtes, kes tootmismahu vähendamise 
programmis ei osale. Etapp jääb kehtima, 
kuni turg saavutab uuesti tasakaalustatud 
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seisundi;

c) kriisimehhanismi rahastatakse 
järgmistest allikatest: avalik kriisifond, 
turujärelevalve trahv 
põllumajandustootjate puhul, kes 
suurendavad tootmismahu vabatahtliku 
kohandamise süsteemi ajal tootmismahtu 
vastavalt artiklile

2 (tootmismahu kohandamise programm). 
Turujärelevalve trahv tootjate puhul 
vastavalt artikli 1 punkti b alapunktile iii. 
Tootja makstav maks toodetud piima 
kilogrammi kohta, mis tasutakse kindla 
aja jooksul aastas, millal on kriis. Kui 
rahalisi vahendeid on vaja rohkem, 
võidakse kehtestada täiendav 
kogumisperiood.

Selle võimaldamiseks võib komisjonil olla 
vaja võtta vastu delegeeritud õigusakte, 
milles määratletakse järgmised punktid:

a) kuidas arvutada turutasakaalu indeksit 
ja teha kindlaks turu tasakaalustatud 
seisundit, st olukorda, kus toorpiima 
pakkumine ja nõudlus vastavad tasemele, 
kus tootjahind katab tootmiskulud;
kulude arvutamisel tuleb arvesse võtta 
kõiki kulusid, sealhulgas tootja õiglast 
sissetulekut;

b) järgmiste perioodide pikkus:

i) varajase hoiatamise etapp vastavalt 
artiklile

ii) üldine vähendamise etapp vastavat 
artiklile

iii) tootja makstava maksu kogumise 
periood vastavalt artikli 1 punktile c;

c) protsent, mille võrra tuleb üldise 
vähendamise etapis vastavalt 
artikli punkti b alapunktile iii tootmist 
vähendada;

d) turujärelevalve trahv, mida peavad 
maksma tootjad, kes tootmismahu 
vähendamise perioodil vastavalt 
artiklile tootmist suurendavad;

e) turujärelevalve trahvi summa, mida 
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kogutakse kõigilt tootjatelt, kes ei osale 
vastavalt artikli 1 punkti b alapunkti iii 
jaole f üldise tootmise vähendamise 
programmis;

f) toodetud piima kilogrammi kohta tootja 
poolt makstav tasu, mida kasutatakse 
kriisimehhanismi rahastamiseks vastavalt 
artikli 1 punktile c.

Or. en

Muudatusettepanek 492
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 22 c (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 150 – lõige 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

22 c) Artikli 150 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:

1. Artikli 152 lõike 3 alusel tunnustatud 
tootjaorganisatsiooni, artikli 157 lõike 3
alusel tunnustatud tootmisharudevahelise 
organisatsiooni või määruse (EL) 
1151/2012 artikli 3 lõikes 2 osutatud 
ettevõtjate rühma taotlusel võivad 
liikmesriigid kehtestada piiratud 
ajavahemikuks siduvad eeskirjad määruse 
(EL) nr 1151/2012 artikli 5 lõigete 1 ja 2 
kohase kaitstud päritolunimetuse või 
kaitstud geograafilise tähisega juustu 
pakkumise reguleerimise kohta.

1. Artikli 152 lõike 1 või artikli 161 lõike 1
alusel tunnustatud tootjaorganisatsiooni, 
artikli 157 lõike 1 alusel tunnustatud 
tootmisharudevahelise organisatsiooni või 
määruse (EL) 1151/2012 artikli 3 lõikes 2 
osutatud ettevõtjate rühma taotlusel võivad 
liikmesriigid kehtestada piiratud 
ajavahemikuks siduvad eeskirjad määruse 
(EL) nr 1151/2012 artikli 5 lõigete 1 ja 2 
kohase kaitstud päritolunimetuse või 
kaitstud geograafilise tähisega juustu 
pakkumise reguleerimise kohta.

“

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=ET)

Selgitus

See muudatusettepanek on puhtalt tehniline, eesmärgiga kohandada õiguslikke viiteid 



AM\1171814ET.docx 93/160 PE632.001v01-00

ET

määrusega (EL) 2017/2393 (koondmäärus) kehtestatud muudatustega. Samuti on selle 
eesmärk selgitada, et piima- ja piimatoodetesektori tootjaorganisatsiooni saab tõhusalt 
tunnustada artikli 152 või artikli 161 alusel.

Muudatusettepanek 493
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 22 d (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 150 – lõige 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

22 d) Artikli 150 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:

2. Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud 
eeskirjade suhtes peavad määruse (EL) 
nr 1151/2012 artikli 7 lõike 1 punktis c 
osutatud geograafilisest piirkonnast 
pärinevad osalised eelnevalt kokku 
leppima. Selline leping sõlmitakse 
vähemalt kahe kolmandiku piimatootjate 
või nende esindajate vahel, kes kasutavad 
vähemalt kahte kolmandikku toorpiimast, 
millest toodetakse käesoleva artikli lõikes 1 
osutatud juustu, ja kui see on asjakohane, 
vähemalt kahe kolmandiku selle juustu 
tootjate vahel, kes toodavad vähemalt kaks 
kolmandikku juustust määruse (EL) 
nr 1151/2012 artikli 7 lõike 1 punktis c 
osutatud geograafilises piirkonnas.

2. Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud 
eeskirjade suhtes peavad määruse (EL) 
nr 1151/2012 artikli 7 lõike 1 punktis c 
osutatud geograafilisest piirkonnast 
pärinevad osalised eelnevalt kokku 
leppima. Selline leping sõlmitakse 
vähemalt kahe kolmandiku piimatootjate 
või nende esindajate vahel, kes kasutavad 
vähemalt kahte kolmandikku toorpiimast, 
millest toodetakse käesoleva artikli lõikes 1 
osutatud juustu, ja kui see on asjakohane, 
vähemalt kahe kolmandiku selle juustu 
tootjate või nende esindajate vahel, kes 
toodavad vähemalt kaks kolmandikku 
juustust määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 
7 lõike 1 punktis c osutatud geograafilises 
piirkonnas.

“

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=ET)

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on hõlbustada eelnevaid kokkuleppeid, andes töötlejatele 
võimaluse lasta end esindada.
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Muudatusettepanek 494
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 22 i (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 150 – lõige 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

22 i) Artikli 150 lõiget 2 muudetakse 
järgmiselt:

2. Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud 
eeskirjade suhtes peavad määruse (EL) 
nr 1151/2012 artikli 7 lõike 1 punktis c 
osutatud geograafilisest piirkonnast 
pärinevad osalised eelnevalt kokku 
leppima. Selline leping sõlmitakse 
vähemalt kahe kolmandiku piimatootjate 
või nende esindajate vahel, kes kasutavad 
vähemalt kahte kolmandikku toorpiimast, 
millest toodetakse käesoleva artikli lõikes 1 
osutatud juustu, ja kui see on asjakohane, 
vähemalt kahe kolmandiku selle juustu 
tootjate vahel, kes toodavad vähemalt kaks 
kolmandikku juustust määruse (EL) 
nr 1151/2012 artikli 7 lõike 1 punktis c 
osutatud geograafilises piirkonnas.

2. Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud 
eeskirjade suhtes peavad määruse (EL) 
nr 1151/2012 artikli 7 lõike 1 punktis c 
osutatud geograafilisest piirkonnast 
pärinevad osalised eelnevalt kokku 
leppima. Selline leping sõlmitakse 
vähemalt kahe kolmandiku piimatootjate 
või nende esindajate vahel, kes kasutavad 
vähemalt kahte kolmandikku toorpiimast, 
millest toodetakse käesoleva artikli lõikes 1 
osutatud juustu, ja kui see on asjakohane, 
vähemalt kahe kolmandiku selle juustu 
tootjate või nende esindajate vahel, kes 
toodavad vähemalt kaks kolmandikku 
juustust määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 
7 lõike 1 punktis c osutatud geograafilises 
piirkonnas.

“

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/?qid=1543420057169&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Selgitus

Artiklis 150 on sätestatud, et tootjad võivad olla esindatud, kuid lõike 2 sõnastus võib jätta 
mulje, et nad ei või olla esindatud. See reegel on problemaatiline sektorites, kus on palju 
töötlemisettevõtteid. Esindajate lubamine vaid juustutootjatele mitte töötlejatele jätab mulje, 
et neid on unustatud.

Muudatusettepanek 495
Michel Dantin
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 e (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 150 – lõige 4 – punkt c

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

22 e) Artikli 150 lõike 4 punkt c 
asendatakse järgmisega:

c) võidakse teha siduvaks maksimaalselt 
kolmeks aastaks ja neid võidakse selle 
ajavahemiku järel taotluse alusel uuendada, 
nagu on osutatud lõikes 1;

„c) võidakse teha siduvaks maksimaalselt 
viieks aastaks ja neid võidakse selle 
ajavahemiku järel taotluse alusel uuendada, 
nagu on osutatud lõikes 1;

“

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=ET)

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on võimaldada pakkumise juhtimise eeskirju kasutada kolme 
aasta asemel viie aasta jooksul, kuna süsteem on olnud tõhus.

Muudatusettepanek 496
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 a (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 151 – lõik 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(22 a) Artikli 151 esimene lõik 
asendatakse järgmisega:

Alates 1. aprillist 2015 deklareerivad 
toorpiima esmaostjad pädevatele riiklikele 
ametiasutustele igal kuul neile tarnitud 
toorpiima kogused.

„Alates 1. aprillist 2015 deklareerivad 
toorpiima esmaostjad pädevatele riiklikele 
ametiasutustele igal kuul neile tarnitud 
toorpiima kogused ja kohaldatud keskmise 
hinna. Kui esmaostja puhul on tegemist 
ühistuga, esitatakse keskmine hind 
turustamiskampaania lõpus käesoleva 
määruse artikli 6 punkti c alapunkti v 
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kohaselt.

“

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1308&from=et)

Muudatusettepanek 497
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 d (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 152 – lõige 1 – punkt c – sissejuhatav osa

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

22 d) Artikli 152 lõike 1 punkti c 
sissejuhatavat lauset muudetakse 
järgnevalt:

järgivad konkreetset eesmärki, mis võib 
hõlmata vähemalt ühte järgmistest 
eesmärkidest:

järgivad konkreetset eesmärki, mis võib 
hõlmata eesmärki ii) ja lisaks mõnda
järgmistest eesmärkidest:

“

Or. es

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&qid=1543573613250&from=ES)

Selgitus

Selleks, et tootjaorganisatsioonid oleksid reaalsed ettevõtted, tuleb alusmääruses nõuda, et 
tootjaorganisatsioon turustaks oma liikmesorganisatsioonide tooteid.

Muudatusettepanek 498
Angélique Delahaye

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 22 c (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 152 – lõige 1 – punkt a
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Kehtiv tekst Muudatusettepanek

22 c) Artikli 152 lõike 1 punkti a 
muudetakse järgmiselt:

a) koosnevad ühe artikli 1 lõikes 2 
loetletud teatava sektori tootjatest ning 
mida kõnealused tootjad kontrollivad 
kooskõlas artikli 153 lõike 2 punktiga c;

„a) koosnevad ühe artikli 1 lõikes 2 
loetletud kogu või konkreetse osa teatava 
sektori tootjatest ning mida kõnealused 
tootjad kontrollivad kooskõlas artikli 153 
lõike 2 punktiga c;

“

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&qid=1544449960291&from=ET)

Muudatusettepanek 499
Bas Belder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 22 f (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 152 – lõige 1 a

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(22 f) Artikli 152 lõige 1a asendatakse 
järgmisega:

Erandina ELi toimimise lepingu 
artikli 101 lõikest 1 võib käesoleva artikli 
lõike 1 kohaselt tunnustatud 
tootjaorganisatsioon oma liikmete nimel 
nende kogutoodangu või kogutoodangu 
osaga seoses kavandada tootmist, 
optimeerida tootmiskulusid, viia 
põllumajandustooteid turule ja pidada 
läbirääkimisi põllumajandustoodete 
tarnelepingute üle.

„Käesoleva artikli lõike 1 kohaselt 
tunnustatud tootjaorganisatsioon võib oma 
liikmete nimel nende kogutoodangu või 
kogutoodangu osaga seoses kavandada 
tootmist, optimeerida tootmiskulusid, viia 
põllumajandustooteid turule ja pidada 
läbirääkimisi põllumajandustoodete 
tarnelepingute üle.

“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-



PE632.001v01-00 98/160 AM\1171814ET.docx

ET

20180101&from=EN)

Selgitus

Erandi asemel sõnastada pigem reegel.

Muudatusettepanek 500
Nuno Melo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 a (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 152 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) Artikli 152 lõikele 1 lisatakse 
järgmine punkt:

“

tingimusel, et tootjaorganisatsioon 
koondab tarned ja viib oma liikmete 
tooted turule olenemata sellest, kas 
põllumajandustoodete omandiõigus läheb 
tootjalt üle tootjaorganisatsioonile või 
mitte;

“

Or. en

Muudatusettepanek 501
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 22 h (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 152 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

22 h) Artiklisse 152 lisatakse järgmine 
lõige:

2a. Kui tunnustatud tootjaorganisatsioon 
või tootjaorganisatsioonide ühendus ei 
turusta oma liikmete tooteid, võivad nad 
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tootmise kavandamise ja selle 
kohandamise vastavuse tagamiseks 
käesoleva artikli lõike 1 punkti c 
alapunktiga i vahetada strateegilist teavet, 
eelkõige koostades ja levitades statistilisi 
andmeid, näitajaid või turuväljavaadete 
analüüse seoses tootmiskulude, hindade 
või mahtudega

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on võtta arvesse Euroopa Liidu Kohtu otsuseid endiiviaturu 
kohtuasjas. Kohus leidis, et juhtimisfunktsiooniga tootjaorganisatsioon või 
tootjaorganisatsioonide ühendus peab tingimata olema võimeline vahetama strateegilist 
teavet, et täita ühise turukorraldusega talle usaldatud eesmärke, eelkõige selleks, et tagada 
tootmise kavandamise ja selle kohandamise vastavust nõudlusega, samuti selleks, et 
korrigeerida tootmiskulusid.

Muudatusettepanek 502
Annie Schreijer-Pierik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 22 k (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 152 – lõige 1a – lõik 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(22 k) Artikli 152 lõike 1a esimene lõik 
asendatakse järgmisega:

1a. Erandina ELi toimimise lepingu 
artikli 101 lõikest 1 võib käesoleva artikli 
lõike 1 kohaselt tunnustatud 
tootjaorganisatsioon oma liikmete nimel 
nende kogutoodangu või kogutoodangu 
osaga seoses kavandada tootmist, 
optimeerida tootmiskulusid, viia 
põllumajandustooteid turule ja pidada 
läbirääkimisi põllumajandustoodete 
tarnelepingute üle.

„Käesoleva artikli lõike 1 kohaselt 
tunnustatud tootjaorganisatsioon võib oma 
liikmete nimel nende kogutoodangu või 
kogutoodangu osaga seoses kavandada 
tootmist, optimeerida tootmiskulusid, viia 
põllumajandustooteid turule ja pidada 
läbirääkimisi põllumajandustoodete 
tarnelepingute üle.“

“

Or. en
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/?qid=1543422433726&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Selgitus

Konkreetsed kokkulepped ja otsused, mis kuuluvad ühise põllumajanduse turukorralduse 
seadusandja määratletud tootjaorganisatsioonide ülesannete ja eesmärkide hulka, jäävad 
konkurentsieeskirjade kohaldamisalast välja, nagu Euroopa Kohus Endivesi kohtuasjas (C-
671/15) märkis. Tegemist on väljajätmisega, mis tuleneb seadusandja poolt ühise 
turukorralduse peamistele osalejatele usaldatud ülesannete vajalikust täitmisest. Viide artikli 
101 lõikele 1 jäetakse välja, kuna see on muutunud tähtsusetuks. See muudatusettepanek ja 
artikli 206 esimest lõiku käsitlev muudatusettepanek täiendavad üksteist.

Muudatusettepanek 503
Annie Schreijer-Pierik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 22 r (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 152 – lõige 1 – punkt c – alapunkt vii

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(22 r) Artikli 152 lõike 1 punkti c 
alapunkt vii asendatakse järgmisega;

vii) kõrvalsaaduste ja jäätmete käitlemine, 
eelkõige vee, mulla ja maastiku kaitseks 
ning elurikkuse säilitamiseks või 
arendamiseks;

„vii) kõrvalsaaduste ja tööstusjäätmete 
väärtustamist innustavate algatuste 
väljatöötamine;

“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101)

Muudatusettepanek 504
Bas Belder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 22 d (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 152 – lõige 1 – punkt c – alapunkt vii a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 d) Artikli 152 lõike 1 punktile c 
lisatakse järgmine alapunkt:

„viia) kõrvalsaaduste ja tööstusjäätmete 
väärtustamist innustavate algatuste 
väljatöötamine;“

Or. en

Selgitus

Ringmajandusele kaasaaitamiseks võivad tootjaorganisatsioonid töötada välja algatusi 
väärtustamise teel kõrvalsaaduste korduskasutamiseks.

Muudatusettepanek 505
Bas Belder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 22 c (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 152 – lõige 1 – punkt c – alapunkt ii

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(22 c) Artikli 152 lõike 1 punkti c 
alapunkt ii asendatakse järgmisega:

ii) pakkumise koondamine ja liikmete 
toodete turuleviimine, sealhulgas 
otseturunduse kaudu;

„ii) pakkumise koondamine ja/või liikmete 
toodete turuleviimine, sealhulgas 
otseturunduse kaudu;

“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101)

Selgitus

Tehniline parandus. Pakkumise koondamine on tootjaorganisatsiooni oluline funktsioon, 
võttes samas arvesse, et tegeliku turuleviimisega võivad ahelapõhist lähenemist kasutades 
tegeleda liikmed, kasutades tootjaorganisatsiooni pelgalt vahendina, nt enampakkumise 
tagajana.
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Muudatusettepanek 506
Bas Belder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 22 a (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 152 – lõige 1 – punkt b

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(22 a) Artikli 152 lõike 1 punkt b 
asendatakse järgmisega:

b) on asutatud tootjate algatusel; „b) tingimusel, et tootjaorganisatsioon 
koondab tarned ja/või viib oma liikmete 
tooted turule olenemata sellest, kas 
põllumajandustoodete omandiõigus läheb 
tootjalt üle tootjaorganisatsioonile või 
mitte;

“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&qid=1544191216128)

Selgitus

Tehniline parandus. Pakkumise koondamine on tootjaorganisatsiooni oluline funktsioon, 
võttes samas arvesse, et tegeliku turuleviimisega võivad ahelapõhist lähenemist kasutades 
tegeleda liikmed, kasutades tootjaorganisatsiooni pelgalt vahendina, nt enampakkumise 
tagajana.

Muudatusettepanek 507
Jan Huitema, Fredrick Federley

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 22 b (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 152 – lõige 1 – punkt c – alapunkt vii

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(22 b) Artikli 152 lõike 1 punkti c 
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alapunkt vii asendatakse järgmisega:

vii) kõrvalsaaduste ja jäätmete käitlemine, 
eelkõige vee, mulla ja maastiku kaitseks 
ning elurikkuse säilitamiseks või 
arendamiseks;

„vii) kõrvalsaaduste ja jäätmete käitlemine 
ja väärtustamine, eelkõige vee, mulla ja 
maastiku kaitseks ning elurikkuse 
säilitamiseks või arendamiseks ning 
ringluse innustamiseks;

“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/?qid=1543422433726&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Muudatusettepanek 508
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 22 j (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 152 – lõige 1 – punkt a

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

22 j) Artikli 152 lõike 1 punkti a 
muudetakse järgmiselt:

a) koosnevad ühe artikli 1 lõikes 2 
loetletud teatava sektori tootjatest ning 
mida kõnealused tootjad kontrollivad 
kooskõlas artikli 153 lõike 2 punktiga c;

„a) koosnevad ühe artikli 1 lõikes 2 
loetletud kogu või konkreetse osa teatava 
sektori tootjatest ning mida kõnealused 
tootjad kontrollivad kooskõlas artikli 153 
lõike 2 punktiga c;

“

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/?qid=1543420057169&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Selgitus

Praegusel hetkel ei ole tootjal võimalik kuuluda kahte sama sektori tunnustatud 
tootjaorganisatsiooni. See säte näib olevat liiga piirav. Tootja võib soovida liituda mitme 
tootjaorganisatsiooniga, näiteks sama toote kahe erineva oleku jaoks (nt värske ja 
külmutatud). Tootja võimalus kuuluda mitmesse tunnustatud tootjaorganisatsiooni aitaks 
kaasa tootjaorganisatsioonide arengule.
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Muudatusettepanek 509
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 22 l (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt c – alapunkt x

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

22 l) Artikli 152 lõike 1 punkti c 
alapunkti x muudetakse järgmiselt:

x) käesoleva määruse artikli 33 lõikes 3 
osutatud ja määruse (EL) nr 1305/2013 
artikli 36 kohaste puu- ja köögiviljasektori 
rakenduskavade kohaselt moodustatud
ühisfondide juhtimine;

„x) ühisfondide juhtimine

“

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/?qid=1543601391583&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Selgitus

Praegu tundub, et ühise turukorralduse määrus, mis loetleb mittetäielikul viisil 
tootjaorganisatsioonide eesmärke, piirab tootjaorganisatsioonide võimalust hallata ühisfonde 
ainult nende rakenduskavade sihtotstarbeliste vahendite või puuvilja- ja köögiviljasektori 
kahjude vähendamise jaoks. Tootjaorganisatsioonide ühisfondide juhtimine on oluline vahend 
neile usaldatud ülesande täitmiseks tugevdada tootjate majanduslikku seisundit. Kavandatud 
muudatusettepaneku eesmärk on seega tugevdada selliste fondide õiguskindlust.

Muudatusettepanek 510
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 22 f (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt c– alapunkt x
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Kehtiv tekst Muudatusettepanek

22 f) Artikli 152 lõike 1 alapunkt x 
asendatakse järgmisega:

x) käesoleva määruse artikli 33 lõikes 3 
osutatud ja määruse (EL) nr 1305/2013 
artikli 36 kohaste puu- ja köögiviljasektori 
rakenduskavade kohaselt moodustatud
ühisfondide juhtimine;

„x) Eelkõige määruse (EL) [ÜPP 
strateegiakavade eeskirjad] artiklites 43, 
60 ja 70 osutatud ühisfondide juhtimine;

“

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=ET)

Selgitus

See tehniline muudatus on lihtsalt kohandamine strateegiaplaanide muutustega.

Muudatusettepanek 511
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 22 g (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 153 – lõige 1 – punkt b

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

22 g) Artikli 153 lõike 1 punkt b 
asendatakse järgmisega:

b) kuulumist toote puhul ainult ühte 
tootjaorganisatsiooni; sellegipoolest võib 
liikmesriik nõuetekohaselt põhjendatud 
juhtudel sellest tingimusest kõrvale 
kalduda, kui tootjatest liikmetel on kaks 
eraldi tootmisüksust, mis asuvad erinevates 
geograafilistes piirkondades;

„b) kuulumist toote puhul ainult ühte 
tootjaorganisatsiooni; sellegipoolest võib 
liikmesriik nõuetekohaselt põhjendatud 
juhtudel sellest tingimusest kõrvale 
kalduda, kui tootjatest liikmetel on kaks 
eraldi tootmisüksust, mis asuvad erinevates 
geograafilistes piirkondades, või kui 
tootjate tooted on konkreetselt 
määratletud või mõeldud eri 
kasutusotstarveteks;

“
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Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=ET)

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on lubada tootjatel nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel 
kuuluda kahte tootjaorganisatsiooni, kui tootjate tooted on konkreetselt määratletud või 
mõeldud eri kasutusotstarveteks

Muudatusettepanek 512
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 22 a (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 153 – lõige 2 – punkt c

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

22 a) Artikli 153 lõike 2 punkti c 
muudetakse järgmiselt:

c) eeskirjad, mis võimaldavad 
tootjaliikmetel demokraatlikult kontrollida 
oma organisatsiooni ja tema otsuseid;

„c) eeskirjad, mis võimaldavad 
tootjaliikmetel demokraatlikult ja 
läbipaistvalt kontrollida oma 
organisatsiooni ja tema otsuseid, samuti 
selle raamatupidamisaruandeid ja 
eelarveid. Neid sätteid kohaldatakse ka 
organiseerumata tootjate finantsotsuste ja 
-kohustuste suhtes, mida nad kohustatud 
tegema.

“

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/?qid=1543420057169&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Selgitus

Selle eesmärk on suurendada tootjaorganisatsioonide läbipaistvust ja demokraatiat
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Muudatusettepanek 513
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 22 m (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 153 – lõige 3 – punkt d – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

22 m) Artikli 163 lõike 3 punkti d 
alapunkt iii jäetakse välja

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on muuta piimatoodete tootmisharudevahelised 
organisatsioonid kõigi teiste tootmisharudevaheliste organisatsioonidega tunnustamise 
tühistamise osas võrdseks

Muudatusettepanek 514
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 22 b (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 154 – lõige 1 – punkt b

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

22 b) Artikli 154 lõike 1 punkti b 
muudetakse järgmiselt:

b) millel on miinimumarv liikmeid ja/või 
mis tagab oma tegutsemispiirkonnas 
turustatava toodangu miinimumkoguse või 
-väärtuse, mille kehtestab asjaomane 
liikmesriik;

„b) millel on miinimumarv liikmeid ja/või 
mis tagab oma tegutsemispiirkonnas 
turustatava toodangu miinimumkoguse või 
-väärtuse, mille kehtestab asjaomane 
liikmesriik, need sätted ei tohiks takistada 
tunnustamast tootjaorganisatsioone, kes 
tegelevad või on sunnitud tegelema 
marginaalsete toodete tootmisega.

“

Or. fr
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/?qid=1543420057169&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Muudatusettepanek 515
Thomas Waitz
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 22 g (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 154 – lõige 1 – punkt b

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(22 g) Artikli 154 lõike 1 punkt b 
asendatakse järgmisega:

b) millel on miinimumarv liikmeid ja/või 
mis tagab oma tegutsemispiirkonnas 
turustatava toodangu miinimumkoguse 
või -väärtuse, mille kehtestab asjaomane 
liikmesriik;

„b) millel on miinimumarv liikmeid oma 
tegutsemispiirkonnas, mille kehtestab 
asjaomane liikmesriik;

“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Selgitus

Väikeste mahtude või marginaalse tootmisega tootjaid ei tohiks takistada 
tootjaorganisatsioone moodustamast.

Muudatusettepanek 516
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 22 h (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 156 – lõige 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

22 h) Artikli 156 lõige 1 asendatakse 
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järgmisega:

1. Liikmesriigid võivad taotluse korral 
tunnustada artikli 1 lõikes 2 loetletud 
teatavasse sektorisse kuuluvaid 
tootjaorganisatsioonide liite, mis on 
asutatud tunnustatud 
tootjaorganisatsioonide algatusel.

„1. Liikmesriigid võivad taotluse korral 
tunnustada artikli 1 lõikes 2 loetletud 
teatavasse sektorisse kuuluvaid 
tootjaorganisatsioonide liite, mis on 
asutatud tunnustatud 
tootjaorganisatsioonide ja 
tootjaorganisatsioonide liitude algatusel.

“

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=ET)

Selgitus

Muudatusettepanekuga tehakse ettepanek, et tootjaorganisatsioonide liite võivad moodustada 
lisaks tootjaorganisatsioonidele ka tootjaorganisatsioonide liidud. Oluline on edendada 
põllumajanduslike pakkumiste koondumist ja parandada põllumajandustootjate positsiooni 
väärtusahelas, et tulla toime töötlemis- ja turustussektorite kontsentratsiooni kasvuga.

Muudatusettepanek 517
Jan Huitema, Fredrick Federley

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 22 a (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 157 – lõige 1 – punkt c – alapunkt vii

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(22 a) Artikli 157 lõike 1 punkti c 
alapunkt vii asendatakse järgmisega:

vi) teabe kogumine ja uuringute 
teostamine, et kohandada tootmist rohkem 
vastavaks turunõuetele ning tarbijate 
eelistustele ja ootustele, eelkõige seoses 
tootekvaliteedi ja keskkonnakaitsega;

teabe kogumine ja uuringute teostamine, et 
kohandada tootmist rohkem vastavaks 
turunõuetele ning tarbijate eelistustele ja 
ootustele, eelkõige seoses tootekvaliteedi, 
keskkonnakaitse ja loomade heaoluga;

“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
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content/ET/TXT/?qid=1543422433726&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Muudatusettepanek 518
Bas Belder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 22 h (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 157 – lõige 1 – punkt c – alapunkt xiv a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 h) Artikli 157 lõike 1 punktile c 
lisatakse järgmine alapunkt:

„xiva) kõrvalsaaduste ja tööstusjäätmete 
väärtustamist innustavate algatuste 
väljatöötamine;“

Or. en

Selgitus

Ringmajandusele kaasaaitamiseks võivad tootmisharudevahelised organisatsioonid töötada 
välja algatusi kõrvalsaaduste väärtustamiseks.

Muudatusettepanek 519
Annie Schreijer-Pierik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 22 n (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 164 – lõige 4 – punkt c

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(22 n) Artikli 164 lõike 4 punkt c 
asendatakse järgmisega:

c) liidu eeskirjadega vastavuses olevate 
standardlepingute koostamine;

„c) liidu eeskirjadega vastavuses olevate, 
eriti väärtuse jaotamist ja õiglast hüvitist 
käsitlevate standardlepingute ja 
standardtingimuste koostamine;

“

Or. en
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/?qid=1543422433726&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Selgitus

On oluline võimaldada tootmisharudevahelistel organisatsioonil paluda laiendada 
standardtingimusi väärtuse jaotamise ja õiglase hüvitise kohta, et tagada sektorites 
lepinguliste suhete parem läbipaistvus. See muudatusettepanek on seotud mu 
muudatusettepanekutega, mis käsitlevad artikli 157 lõike 1 punkti c, ning raportööri 
muudatusettepanekus 53 esitatud täpsustusi.

Muudatusettepanek 520
Annie Schreijer-Pierik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 22 o (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 157 – lõige 1 – punkt c – alapunkt vii

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(22 o) Artikli 157 lõike 1 punkti c 
alapunkt vii asendatakse järgmisega:

vii) teabe jagamine ja uuringute 
teostamine, et uuendada, ratsionaliseerida, 
parandada ja kohandada tootmist ning 
vajaduse korral töötlemist ja turustamist, et 
viia tooted rohkem vastavusse 
turunõuetega ning tarbijate eelistuste ja 
ootustega, eriti seoses tootekvaliteedi, 
sealhulgas eelkõige kaitstud 
päritolunimetusega või kaitstud 
geograafilise tähisega toodete eripäraga, 
ning keskkonnakaitsega;

„vii) teabe jagamine ja uuringute 
teostamine, et uuendada, ratsionaliseerida, 
parandada ja kohandada tootmist ning 
vajaduse korral töötlemist ja turustamist, et 
viia tooted rohkem vastavusse 
turunõuetega ning tarbijate eelistuste ja 
ootustega, eriti seoses tootekvaliteedi, 
sealhulgas eelkõige kaitstud 
päritolunimetusega või kaitstud 
geograafilise tähisega toodete eripäraga, 
ning keskkonnakaitse, kliima ja loomade 
heaolu kaitsega;

“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/?qid=1543422433726&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Muudatusettepanek 521
Jan Huitema
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 22 d (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 157 – lõige 1 – punkt c – alapunkt xvi

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(22 d) Artikli 157 lõike 1 punkti c 
alapunkt xvi asendatakse järgmisega:

xvi) loomatervise, taimekaitse ja 
keskkonnaga seotud riskide ennetamiseks 
ja juhtimiseks võetavate meetmete 
rakendamine.

„xvi) loomatervise, taimekaitse ja 
keskkonnaga seotud riskide ennetamiseks 
ja juhtimiseks võetavate meetmete 
rakendamine, sealhulgas ühisfondide 
loomise ja haldamise teel.

“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/?qid=1543422433726&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Muudatusettepanek 522
Jan Huitema, Fredrick Federley

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 22 c (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 157 – lõige 1 – punkt c – alapunkt xiv

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(22 c) Artikli 157 lõike 1 punkti c 
alapunkt xiv asendatakse järgmisega:

xiv) kõrvalsaaduste käitlemisele ning 
jäätmete vähendamisele ja käitlemisele 
kaasa aitamine;

„xiv) kõrvalsaaduste käitlemisele ja 
väärtustamisele ning jäätmete 
vähendamisele ja käitlemisele kaasa 
aitamine;

“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/?qid=1543422433726&uri=CELEX:02013R1308-20180101)
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Muudatusettepanek 523
Annie Schreijer-Pierik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 22 e (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 157 – lõige 1 – punkt c – alapunkt xv a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 e) Artikli 157 lõike 1 punktile c 
lisatakse järgmine alapunkt xv a:

„xv a) põllumajandustootjate keskkonna, 
kliima, loomatervise ja loomade heaolu 
mõistes mittejuriidiliste tingimuste 
täitmiseks kantud kulude õiglase 
hüvitamise jaoks standardtingimuste 
loomine, sh nende kulude arvutamise 
meetodite loomine;“

Or. en

Selgitus

Lisaks väärtuse jaotamise standardtingimustele võivad tootmisharudevahelised 
organisatsioonid luua ka standardtingimused, milles nähakse ette praeguste 
standardlepingute sisu konkreetsemad elemendid, et tagada korrakohane ja õiglanehüvitis. 
See hõlmab ka seda, kuidas arvutada loomade, keskkonna ja kliimaga seotud 
mittejuriidilistele nõuetele vastavate toodete toomisega seotud lisakulude mõistlik hüvitis.

Muudatusettepanek 524
Annie Schreijer-Pierik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 22 a (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 157 – lõige 1 – punkt c – alapunkt v

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(22 a) Artikli 157 lõike 1 punkti c 
alapunkt v asendatakse järgmisega:

v) ilma et see piiraks artiklite 148 ja 168 
kohaldamist, liidu eeskirjadele vastavate 
tüüplepingute koostamine, et müüa 
põllumajandustooteid kokkuostjatele ja/või 

„v) ilma et see piiraks artiklite 148 ja 168 
kohaldamist, liidu eeskirjadele vastavate 
potentsiaalselt enam kui kaht sektoris 
tegutsevat käitajat hõlmavate
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tarnida töödeldud tooteid turustajatele ja 
jaemüüjatele, võttes arvesse vajadust 
saavutada õiglased konkurentsitingimused 
ja vältida turumoonutusi;

tüüplepingute koostamine, et müüa 
põllumajandustooteid kokkuostjatele ja/või 
tarnida töödeldud tooteid turustajatele ja 
jaemüüjatele, võttes arvesse vajadust 
saavutada õiglased konkurentsitingimused 
ja vältida turumoonutusi; need 
tüüplepingud võivad sisaldada 
asjakohaseid näitajaid ja 
majandusnäitajaid, tuginedes 
asjakohastele tootmiskuludele ja nende 
arendamisele, võttes samas arvesse ka 
tootekategooriaid ja nende erinevaid 
turuvõimalusi, toodete väärtustamise 
näitajaid, põllumajandustoodete ja 
toiduainete turgudel täheldatud hindu ja 
nende varieerumist, loomade heaolu, 
loomatervise, keskkonna ja kliimaga 
seotud mittejuriidiliste nõuete täitmisega 
seotud lisakulusid ning 
tootespetsifikaatide sisu, jälgitavuse, 
kvaliteedi ja ülesehitusega seotud 
kriteeriume;

“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&qid=1544183417004)

Selgitus

Esmatootjatel oma toodete eest õiglaste ja mõistlike hindade saamise võimaldamine on liidu 
ühise põllumajanduspoliitika oluline eesmärk. Põllumajandustootjad peavad täitma üha 
rangemaid nõudeid, mis ületavad loomade heaolu, loomatervise, keskkonna ja kliima 
valdkondade õiguslikke kohustusi, ilma et nad saaksid asjaomaste lisakulude eest õiglast 
hüvitist. Tootmisharudevahelised organisatsioonid võivad põllumajandustootjate sissetuleku 
parandamisele kaasa aidata, koostades tüüplepingud, milles neid lisakulusid arvesse 
võetakse.

Muudatusettepanek 525
Annie Schreijer-Pierik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 22 p (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 157 – lõige 1 – punkt c – alapunkt xvi
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Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(22 p) Artikli 157 lõike 1 punkti c 
alapunkt xvi asendatakse järgmisega:

xvi) loomatervise, taimekaitse ja 
keskkonnaga seotud riskide ennetamiseks 
ja juhtimiseks võetavate meetmete 
rakendamine.

„xvi) loomatervise, taimekaitse ja 
keskkonnaga seotud riskide ennetamiseks 
ja juhtimiseks võetavate meetmete 
rakendamine, sealhulgas ühisfondide 
loomine ja haldamine.

“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101)

Muudatusettepanek 526
Bas Belder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 22 e (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 157 – lõige 1 – punkt c – alapunkt v

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(22 e) Artikli 157 lõike 1 punkti c 
alapunkt v asendatakse järgmisega:

v) ilma et see piiraks artiklite 148 ja 168 
kohaldamist, liidu eeskirjadele vastavate 
tüüplepingute koostamine, et müüa 
põllumajandustooteid kokkuostjatele ja/või 
tarnida töödeldud tooteid turustajatele ja 
jaemüüjatele, võttes arvesse vajadust 
saavutada õiglased konkurentsitingimused 
ja vältida turumoonutusi;

„v) ilma et see piiraks artiklite 148 ja 168 
kohaldamist, liidu eeskirjadele vastavate 
potentsiaalselt enam kui kaht sektoris 
tegutsevat käitajat hõlmavate
tüüplepingute koostamine, et müüa 
põllumajandustooteid kokkuostjatele ja/või 
tarnida töödeldud tooteid turustajatele ja 
jaemüüjatele, võttes arvesse vajadust 
saavutada õiglased konkurentsitingimused 
ja vältida turumoonutusi; need 
tüüplepingud võivad sisaldada 
asjakohaseid näitajaid ja 
majandusnäitajaid, tuginedes 
asjakohastele tootmiskuludele ja nende 
arendamisele, võttes samas arvesse ka 
tootekategooriaid ja nende erinevaid 
turuvõimalusi, toodete väärtustamise 
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näitajaid, põllumajandustoodete ja 
toiduainete turgudel täheldatud hindu ja 
nende varieerumist, loomade heaolu, 
loomatervise, keskkonna ja kliimaga 
seotud seadusega reguleerimata nõuete 
täitmisega seotud lisakulusid ning 
tootespetsifikaatide sisu, jälgitavuse, 
kvaliteedi ja ülesehitusega seotud 
kriteeriume;

“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/?qid=1543422433726&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Selgitus

See muudatusettepanek täiendab raportööri muudatusettepanekut 51, lisades, et tüüpvormides 
võib arvesse võtta ka tootjate lisakulusid, mis on seotud loomade heaolu, keskkonna ja 
kliimaga seotud seaduses reguleerimata ühiskondlike nõuete täitmisega.

Muudatusettepanek 527
Bas Belder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 22 f (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 157 – lõige 1 – punkt c – alapunkt xv a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 f) Artikli 157 lõike 1 punktile c 
lisatakse järgmine alapunkt:

„xva) põllumajandustootjate loomade 
heaolu, looma- ja taimetervise, 
toiduohutuse, keskkonna- ja 
kliimameetmete mõistes seadusega 
reguleerimata tingimuste täitmiseks 
kantud kulude õiglase hüvitamise jaoks 
standardtingimuste loomine, sh nende 
kulude arvutamise meetodite loomine;“

Or. en
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Muudatusettepanek 528
Annie Schreijer-Pierik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 22 d (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 157 – lõige 1 – punkt c – alapunkt xiv a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 d) Artikli 157 lõike 1 punktile c 
lisatakse järgmine alapunkt:

„xiv a) kõrvalsaaduste ja tööstusjäätmete 
väärtustamist innustavate algatuste 
väljatöötamine;“

Or. en

Selgitus

ÜPPs ringmajanduse edendamiseks tuleks teha jõupingutusi, seda mitte ainult kõrvalsaaduste 
ja jäätmete haldamiseks ja vähendamiseks, vaid ka uudsete nende väärtustamise viiside 
otsimiseks.

Muudatusettepanek 529
Bas Belder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 22 g (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 157 – punkt c – alapunkt viii

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(22 g) Artikli 157 punkti c alapunkt viii 
asendatakse järgmisega:

viii) võimaluste otsimine 
loomatervishoiutoodete või 
taimekaitsevahendite kasutamise 
piiramiseks, muude lisandite paremaks 
haldamiseks, tootekvaliteedi säilitamise 
ning mulla ja vee kaitse tagamiseks, 
toiduohutuse edendamiseks, eelkõige 
toodete jälgitavuse kaudu, ning loomade 

võimaluste otsimine 
loomatervishoiutoodete või 
taimekaitsevahendite kasutamise 
piiramiseks, muude lisandite paremaks 
haldamiseks, tootekvaliteedi säilitamise 
ning mulla ja vee kaitse tagamiseks, 
toiduohutuse edendamiseks, eelkõige 
toodete jälgitavuse kaudu, ning loomade 
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tervishoiu ja heaolu parandamiseks; tervishoiu ja heaolu parandamiseks, luues 
meetmeid, millega edendatakse 
taimetervisega seotud ennetamist ja 
ohjamist ning mis aitavad luua riskifonde, 
mida saab puhangute, parasiitide või 
haiguste korral mõjutatud ettevõtete 
hüvitamiseks kasutada;

“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101)

Muudatusettepanek 530
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 22 r (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 157 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

22 r) Artikli 157 lõige 3 jäetakse välja.

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepanekuga püütakse viia piima- ja piimatoodete sektori tootmisharudevaheliste 
organisatsioonide erandkord vastavusse tootmisharudevaheliste organisatsioonide üldise 
korraga. See piimapaketist tulenev eristamine ei ole enam vajalik ja selle kaotamine 
võimaldab piimatoodete tootmisharudevahelistel organisatsioonidel pääseda ligi teatavatele 
uutele volitustele, nagu näiteks tootmispotentsiaali prognoosimine ja avalike hindade 
registreerimine turul, tootmispotentsiaali täielik ärakasutamine ning majanduslikku 
konkurentsivõimet ja innovatsiooni suurendavate algatuste väljatöötamine.

Muudatusettepanek 531
Eric Andrieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 22 n (uus)



AM\1171814ET.docx 119/160 PE632.001v01-00

ET

Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 157 – lõige 3

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

22 n) Artikli 157 lõige 3 tunnistatakse 
kehtetuks.

3. Erandina lõikest 1 võivad liikmesriigid 
piima- ja piimatoodete sektori puhul 
tunnustada tootmisharudevahelisi 
organisatsioone, mis:

“

a) on ametlikult taotlenud tunnustust, 
koosnevad toorpiima tootmisega seotud 
majandustegevuse esindajatest ning on 
seotud vähemalt ühe tarneahela järgmiste 
etappidega: piima- ja piimatoodete sektori 
toodete töötlemine või nendega 
kauplemine, sh turustamine;

“

b) on moodustatud kõigi või mõne punktis 
a osutatud esindajate algatusel;

c) teostavad ühes või mitmes liidu 
piirkonnas, võttes arvesse nende 
tootmisharudevaheliste organisatsioonide 
liikmete ja tarbijate huve, ühte või mitut 
järgmistest tegevustest: i) tootmise ja turu 
teadmiste ja läbipaistvuse parandamine, 
kaasa arvatud varem sõlmitud toorpiima 
tarnelepingute hindade, mahtude ja 
kestuse statistiliste andmete avaldamine 
ning võimalike tulevaste turumuutuste 
analüüsimine piirkondlikul, riiklikul ja 
rahvusvahelisel tasandil;

ii) piima- ja piimatoodete sektori toodete 
turuleviimise koordineerimise 
edendamine, eelkõige teadusuuringute ja 
turu-uuringute abil;

iii) piima ja piimatoodete tarbimise 
edendamine ja teabeedastamine nii sise-
kui ka välisturgudel;

iv) võimalike eksporditurgude uurimine;

v) tüüplepingute koostamine, mis on 
kooskõlas liidu eeskirjadega toorpiima 
müügi kohta ostjatele või töödeldud 
toodete tarnimise kohta turustajatele ja 
jaemüüjatele, võttes arvesse vajadust 
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saavutada õiglased 
konkurentsitingimused ja vältida 
turumoonutusi;

vi) teabeedastamine ja uuringute 
läbiviimine, mis on vajalikud tootmise 
kohandamiseks turunõuetele ning 
tarbijate maitsele ja ootustele, eelkõige 
seoses toote kvaliteedi ja 
keskkonnakaitsega;

vii) piimatööstuse tootmispotentsiaali 
säilitamine ja arendamine, muu hulgas 
innovatsiooni ning rakendusuuringute ja 
arendustegevuse toetusprogrammide 
toetamine, et kasutada ära piima ja 
piimatoodete potentsiaali ning luua 
rohkem lisandväärtusega tooteid, mis on 
tarbijale atraktiivsemad;

viii) viiside otsimine 
loomatervishoiutoodete kasutamise 
piiramiseks, teiste sisendite haldamise 
parandamiseks ning toiduohutuse ja 
loomade tervise tugevdamiseks;

ix) meetodite ja vahendite väljatöötamine 
tootekvaliteedi parandamiseks kõikides 
tootmise ja turustamise etappides;

x) mahepõllumajanduse potentsiaali 
ärakasutamine ning sellise 
põllumajanduse kaitsmine ja edendamine, 
samuti päritolunimetuste, 
kvaliteedimärkide ja geograafiliste 
tähistega toodete tootmine; ja

xi) integreeritud tootmise või muude 
keskkonnasõbralike tootmismeetodite 
edendamine;

xii) artikli 172a kohaste standardväärtuse 
jagamise klauslite kehtestamine, 
sealhulgas turukasumite ja -kahjumite, 
määrates kindlaks, kuidas asjaomaste 
toodete või muude kaubaturgude 
asjakohaste turuhindade muutus nende 
vahel jaotatakse; ja

xiii) rakendusmeetmete rakendamine 
loomade tervise, taimekaitse- ja 
keskkonnariskide vältimiseks ja 
juhtimiseks.
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Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/?qid=1543422433726&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Selgitus

Diskrimineerimise vältimiseks peavad tootmisharudevaheliste organisatsioonide suhtes 
kohaldatavad üldeeskirjad olema vahetult kohaldatavad kõikides sektorites. Sel põhjusel tuleb 
kaotada lõikes 3 sätestatud erand piimasektoris.

Muudatusettepanek 532
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 22 j (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 158 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

22 j) III peatüki I jaole lisatakse 
järgmine artikkel:

Artikkel 158a

Tootmisharudevaheliste organisatsioonide 
liidud

Liikmesriigid võivad taotluse korral 
tunnustada artikli 1 lõikes 2 loetletud 
teatavasse sektorisse kuuluvaid 
tootmisharudevaheliste organisatsioonide 
liite, mis on asutatud tunnustatud 
tootmisharudevaheliste organisatsioonide 
algatusel.

Vastavalt artikli 173 kohaselt vastuvõetud 
eeskirjadele võivad 
tootjaorganisatsioonide liidud teostada 
tootmisharudevaheliste organisatsioonide 
kõiki tegevusi ja funktsioone.

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on lisada määrusesse 1308/2013 võimalus tunnustada 
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tootmisharudevaheliste organisatsioonide liite tootjaorganisatsioonide liitude mudeli alusel.

Muudatusettepanek 533
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 22 k (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 158 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

22 k) III peatüki I jaole lisatakse uus 
artikkel:

Artikkel 158a

Riikidevahelised tootjaorganisatsioonid ja 
nende riikidevahelised liidud ning 
riikidevahelised tootmisharudevahelised 
organisatsioonid

1. Käesolevas määruses hõlmavad viited 
tootjaorganisatsioonidele, 
tootjaorganisatsioonide liitudele ja 
tootmisharudevahelistele 
organisatsioonidele ka riikidevahelisi 
tootjaorganisatsioone, 
tootjaorganisatsioonide riikidevahelisi 
liite ja käesoleva artikli alusel 
tunnustatud riikidevahelisi 
tootmisharudevahelisi organisatsioone.

2. Kasutatakse järgmisi mõisteid:

a) „riikidevahelised 
tootjaorganisatsioonid“: iga 
tootjaorganisatsioon, kelle liikmete 
põllumajandusettevõtted asuvad rohkem 
kui ühes liikmesriigis;

b) „riikidevaheline 
tootjaorganisatsioonide liit“: 
tootjaorganisatsioonide liit, mille 
liikmesorganisatsioonid asuvad rohkem 
kui ühes liikmesriigis;

c) „riikidevaheline tootmisharudevaheline 
organisatsioon“: kõik 
tootmisharudevahelised organisatsioonid, 
mille liikmed tegelevad organisatsiooni 
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tegevusega hõlmatud toodete tootmise, 
töötlemise või turustamisega rohkem kui 
ühes liikmesriigis.

3. Komisjon vastutab riikidevaheliste 
tootjaorganisatsioonide, riikidevaheliste 
tootjaorganisatsioonide liitude ja 
riikidevaheliste tootmisharudevaheliste 
organisatsioonide tunnustamise eest.

Artiklites 154, 156 ja 158 osutatud üldisi 
tunnustamiseeskirju ning artiklites 161 ja 
163 osutatud piima- ja piimatoodete 
sektori tunnustusreegleid kohaldatakse 
mutatis mutandis.

4. Liikmesriik, kelle riikidevahelisel 
tootjaorganisatsioonil või riikidevahelisel 
tootjaorganisatsioonide liidul on 
märkimisväärne arv liikmeid või 
liikmesorganisatsioone või kelle 
turustatav toodang on märkimisväärse 
koguse või väärtusega, või liikmesriik, kus 
on asutatud riikidevaheline 
tootmisharudevaheline organisatsioon, ja 
teised liikmesriigid, kus kõnealuse 
organisatsiooni või ühingu liikmed on 
asutatud, edastavad komisjonile vajaliku 
teabe, mis võimaldab tal kontrollida 
vastavust tunnustamise tingimustele, ning 
pakuvad talle kogu vajalikku haldusabi.

5. Komisjon ja lõikes 4 osutatud 
liikmesriik peavad andma selle 
liikmesriigi taotlusel, kus sellise 
organisatsiooni või liidu liikmed asuvad, 
tema käsutusse kogu vajaliku teabe.

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepanekuga püütakse põhiõigusakti kodifitseerida delegeeritud määruses 
2016/232 sisalduvaid tunnustatud riikidevaheliste organisatsioonidega seotud eeskirju 
(tootjaorganisatsioonid, tootjaorganisatsioonide liidud või tootmisharudevahelised
organisatsioonid). Sellega kaasneb ka oluline muudatus, andes Euroopa Komisjonile 
pädevuse otsustada nende riikidevaheliste organisatsioonide ning liikmesriikide vahelise 
halduskoostöö põhimõtete üle selliste üksuste tunnustamiseks, kes ei ole oma väärtust 
tõestanud.
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Muudatusettepanek 534
Jan Huitema

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 22 g (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 160

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(22 g) Artikkel 160 asendatakse 
järgmisega:

Puu- ja köögiviljasektoris järgivad 
tootjaorganisatsioonid vähemalt ühte artikli 
152 lõike 1 punkti c alapunktides i–iii 
sätestatud eesmärki.

„Puu- ja köögiviljasektoris järgivad 
tootjaorganisatsioonid vähemalt ühte artikli 
152 lõike 1 punkti c alapunktides i–iii 
sätestatud eesmärki.

Puu- ja köögiviljasektori 
tootjaorganisatsiooni põhikirjas nõutakse, 
et selle tootjaliikmed turustaksid kogu 
oma vastava toodangu 
tootjaorganisatsiooni kaudu.

Puu- ja köögiviljasektori 
tootjaorganisatsioone ja nende liite 
käsitatakse organisatsioonidena, mis 
tegutsevad majandusküsimustes oma 
pädevuse piirides oma liikmete nimel ja 
huvides.

Puu- ja köögiviljasektori 
tootjaorganisatsioone ja nende liite 
käsitatakse organisatsioonidena, mis 
tegutsevad majandusküsimustes oma 
pädevuse piirides oma liikmete nimel ja 
huvides.

“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/?qid=1543422433726&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Muudatusettepanek 535
Annie Schreijer-Pierik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 22 b (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 160 – lõik 2
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Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(22 b) Artikli 160 lõik 2 asendatakse 
järgmisega:

Puu- ja köögiviljasektori 
tootjaorganisatsiooni põhikirjas nõutakse, 
et selle tootjaliikmed turustaksid kogu oma 
vastava toodangu tootjaorganisatsiooni 
kaudu.

„Puu- ja köögiviljasektori 
tootjaorganisatsiooni põhikirjas nõutakse, 
et selle tootjaliikmed turustaksid kogu oma 
vastava toodangu tootjaorganisatsiooni 
kaudu, välja arvatud tooted, mis on 
organisatsiooni turustatava toodangu 
väärtuse või mahuga võrreldes 
marginaalse väärtuse või mahuga, ning 
tooted, mida organisatsiooni äritegevus 
nende omaduste tõttu tavaliselt ei hõlma. 
Põhikirjades nähakse ette, et pärast 
teavitamist võivad tootjaliikmed neid 
tooteid turustada ise või muu selleks 
määratud tootjaorganisatsiooni kaudu.

“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308)

Selgitus

Kuigi sektori tootjaorganisatsioonid peavad säilitama oma olulise osa pakkumise 
koondamisel ja toodete turuleviimisel, tuleks nende tootjaliikmetele anda rohkem 
paindlikkust, et oma toodangut ise turustada, tingimusel et nende tooted ei konkureeri 
tootjaorganisatsiooni turule lastud toodetega. Kuna põllumajandustootjad toodavad enam kui 
üht põllumajanduskultuuri, peaks neil olema võimalus valida kõige sobivama 
tootjaorganisatsiooniga liitumine. Väiksemaid põllukultuure või erisorte võib koondada 
teistesse tootjaorganisatsioonidesse. See pakub rohkem turupõhist paindlikkust.

Muudatusettepanek 536
Thomas Waitz
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 22 h (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 160
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Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(22 h) Artikkel 160 asendatakse 
järgmisega:

Artikkel 160 „Artikkel 160

Puu- ja köögiviljasektori 
tootjaorganisatsioonid

Puu- ja köögiviljasektori 
tootjaorganisatsioonid

Puu- ja köögiviljasektoris järgivad 
tootjaorganisatsioonid vähemalt ühte artikli 
152 lõike 1 punkti c alapunktides i–iii 
sätestatud eesmärki.

Puu- ja köögiviljasektoris järgivad 
tootjaorganisatsioonid vähemalt ühte artikli 
152 lõike 1 punkti c alapunktides i–iii 
sätestatud eesmärki.

Puu- ja köögiviljasektori 
tootjaorganisatsiooni põhikirjas nõutakse, 
et selle tootjaliikmed turustaksid kogu oma 
vastava toodangu tootjaorganisatsiooni 
kaudu.

Puu- ja köögiviljasektori 
tootjaorganisatsiooni põhikirjas võib 
pakkuda, et selle tootjaliikmed turustavad
kogu oma vastava toodangu 
tootjaorganisatsiooni kaudu.

Puu- ja köögiviljasektori 
tootjaorganisatsioone ja nende liite 
käsitatakse organisatsioonidena, mis 
tegutsevad majandusküsimustes oma 
pädevuse piirides oma liikmete nimel ja 
huvides.

Puu- ja köögiviljasektori tootjaliikmed 
võivad otse või ühe vahendaja kaudu 
müüa vaid kindlaksmääratud osa oma 
toodangust ja/või toodetest tarbijatele, kes 
on konkreetses majanduspiirkonnas, 
milles nende tootjaorganisatsioon 
tegutseb. Maksimaalse osa määravad 
kindlaks liikmesriigid ning see ei tohi olla 
vähem kui 10 %.

Puu- ja köögiviljasektori 
tootjaorganisatsioone ja nende liite 
käsitatakse organisatsioonidena, mis 
tegutsevad majandusküsimustes oma 
pädevuse piirides oma liikmete nimel ja 
huvides.

“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Selgitus

Puu- ja köögiviljatootjatel, kes kuuluvad tootjaorganisatsioonidesse, peaks siiski olema 
lubatud müüa osa oma toodangust tarbijatele, müües kas otse või ühe vahendaja kaudu. 
Maksimaalsed osad määrab kindlaks liikmesriik, kuid need peaksid võimaldama puu- ja 
köögiviljasektori tootjaliikmetel müüa sellisel viisil vähemalt 10 % oma toodangust, kui nad 
seda soovivad.
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Muudatusettepanek 537
Bas Belder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 22 i (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 160 – lõik 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(22 i) Artikli 160 lõik 2 asendatakse 
järgmisega:

Puu- ja köögiviljasektori 
tootjaorganisatsiooni põhikirjas nõutakse, 
et selle tootjaliikmed turustaksid kogu 
oma vastava toodangu
tootjaorganisatsiooni kaudu.

„Puu- ja köögiviljasektori 
tootjaorganisatsiooni põhikirjas nõutakse, 
et selle tootjaliikmed koondaksid oma 
tooteid tootjaorganisatsiooni kaudu, välja 
arvatud tooteid, mis on organisatsiooni 
turustatavate toodete väärtuse või mahuga 
võrreldes marginaalse väärtuse või 
mahuga, ning tooteid, mida 
organisatsiooni äritegevus nende 
omaduste tõttu tavaliselt ei hõlma. 
Põhikirjades nähakse ette, et pärast 
teavitamist võivad tootjaliikmed neid 
tooteid turustada ise või muu selleks 
määratud tootjaorganisatsiooni kaudu.“

“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&qid=1544191216128)

Selgitus

Kooskõlas koonddirektiiviga. Tunnustamiskriteeriume tuleks ühtlustada, sh puu- ja 
köögiviljasektori puhul. Kuigi tootjaorganisatsioonidele jääb alles nende pakkumise 
koondamise funktsioon, on kogu toodangu turustamise kohustus muutunud tähtsusetuks 
näiteks väärtuse või mahu mõistes marginaalsete toodete puhul.

Muudatusettepanek 538
Annie Schreijer-Pierik
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 22 s (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 160

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(22 s) Artikkel 160 asendatakse 
järgmisega:

Puu- ja köögiviljasektoris järgivad 
tootjaorganisatsioonid vähemalt ühte artikli 
152 lõike 1 punkti c alapunktides i–iii 
sätestatud eesmärki. Puu- ja 
köögiviljasektori tootjaorganisatsiooni 
põhikirjas nõutakse, et selle tootjaliikmed 
turustaksid kogu oma vastava toodangu 
tootjaorganisatsiooni kaudu. Puu- ja 
köögiviljasektori tootjaorganisatsioone ja 
nende liite käsitatakse organisatsioonidena, 
mis tegutsevad majandusküsimustes oma 
pädevuse piirides oma liikmete nimel ja 
huvides.

„Puu- ja köögiviljasektoris järgivad 
tootjaorganisatsioonid vähemalt ühte artikli 
152 lõike 1 punkti c alapunktides i–iii 
sätestatud eesmärki. Puu- ja 
köögiviljasektori tootjaorganisatsiooni 
põhikirjas nõutakse, et selle tootjaliikmed 
turustaksid kogu oma vastava toodangu 
tootjaorganisatsiooni kaudu, välja arvatud 
tooted, mis on organisatsiooni turustatava 
toodangu väärtuse või mahuga võrreldes 
marginaalse väärtuse või mahuga, ning 
tooted, mida organisatsiooni äritegevus 
nende omaduste tõttu tavaliselt ei hõlma. 
Põhikirjades nähakse ette, et pärast 
teavitamist võivad tootjaliikmed neid 
tooteid turustada ise või muu selleks 
määratud tootjaorganisatsiooni kaudu. 
Puu- ja köögiviljasektori 
tootjaorganisatsioone ja nende liite 
käsitatakse organisatsioonidena, mis 
tegutsevad majandusküsimustes oma 
pädevuse piirides oma liikmete nimel ja 
huvides.

“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101)

Selgitus

Kuigi sektori tootjaorganisatsioonid peavad säilitama oma olulise osa pakkumise 
koondamisel ja toodete turuleviimisel, tuleks nende tootjaliikmetele anda rohkem 
paindlikkust, et oma toodangut ise turustada, tingimusel et nende tooted ei konkureeri 
tootjaorganisatsiooni turule lastud toodetega. Kuna põllumajandustootjad toodavad enam kui 
üht põllumajanduskultuuri, peaks neil olema võimalus valida kõige sobivama 
tootjaorganisatsiooniga liitumine. Väiksemaid põllukultuure või erisorte võib koondada 
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teistesse tootjaorganisatsioonidesse. See pakub rohkem turupõhist paindlikkust.

Muudatusettepanek 539
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 22 f (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 163 – lõige 3 – punkt d – alapunkt ii

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

22 f) Artikli 163 lõike 3 punkti d 
alapunkt ii jäetakse välja.

ii) tootmisharudevaheline organisatsioon 
osaleb mõnes artikli 210 lõikes 4 osutatud 
kokkuleppes, otsuses või kooskõlastatud 
tegevuses; selline tunnustamise 
lõpetamine ei piira mis tahes muude 
liikmesriigi õiguse kohaste karistuste 
kohaldamist;

“

“

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/?qid=1543420057169&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on muuta piimatoodete tootmisharudevahelised 
organisatsioonid kõigi teiste tootmisharudevaheliste organisatsioonidega tunnustuse 
tühistamise osas võrdseks.

Muudatusettepanek 540
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 22 l (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 163 – lõik 3 – punkt d
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Kehtiv tekst Muudatusettepanek

22 l) Artikli 163 lõike 3 punkt d 
asendatakse järgmisega:

d) tühistavad tunnustuse, kui: „d) tühistavad tunnustuse, kui 
organisatsioon ei vasta enam käesolevas 
artiklis sätestatud tunnustamise nõuetele ja 
tingimustele;

i) organisatsioon ei vasta enam käesolevas 
artiklis sätestatud tunnustamise nõuetele;

“

ii) tootmisharudevaheline organisatsioon 
osaleb mõnes artikli 210 lõikes 4 osutatud 
kokkuleppes, otsuses või kooskõlastatud 
tegevuses; selline tunnustamise 
lõpetamine ei piira mis tahes muude 
liikmesriigi õiguse kohaste karistuste 
kohaldamist;

iii) tootmisharudevaheline organisatsioon 
ei täida artikli 210 lõike 2 esimese lõigu 
punktis a osutatud teavitamiskohustust;

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=ET)

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on ühtlustada piima- ja piimatoodete sektori 
tootmisharudevaheliste organisatsioonide erieeskirju, et ühtlustada tunnustuse tühistamise 
eeskirju üldise korraga. Selline ühtlustamine hõlmab alapunktide ii ja iii väljajätmist, mis 
nõuavad tunnustuse automaatset tühistamist kokkuleppe või teatise mitteteatamise korral 
vastavalt artiklile 210 ning on võrreldes üldise korraga täiesti ebaproportsionaalsed.

Muudatusettepanek 541
Mara Bizzotto, Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 a (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 164 – lõige 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) Artiklisse 164 lisatakse järgmine 
lõige:

„

1 a. Kui ELi majanduspiirkonna 
tubakasektoris riikideülesel tasandil 
tegutsevat tunnustatud 
tootjaorganisatsiooni, tunnustatud 
tootjaorganisatsioonide liitu või 
tunnustatud tootmisharudevahelist 
organisatsiooni käsitatakse tubaka 
tootmise, müügi või töötlemise osas 
representatiivsena, võib liit kõnealuse 
organisatsiooni taotluse põhjal muuta 
mõned selle organisatsiooni kokkulepped, 
otsused või kooskõlastatud tegevused 
piiratud ajaks siduvaks teistele ELi 
majanduspiirkonna tubakasektoris üksi 
või rühmadena tegutsevatele ettevõtjatele, 
kes sellesse organisatsiooni või liitu ei 
kuulu.

“

Or. it

Selgitus

Eesmärk on tagada erga omnes kogu Euroopa Liidu tasandil juhul, kui tubakasektoris 
tegutsevat taotlevat organisatsiooni tunnustatakse riikideülesel tasandil ja käsitatakse 
tootmise, müügi või töötlemise osas representatiivsena. Tunnustatud riikideüleste 
organisatsioonide tegevuse reguleerimiseks tuleb määrata kindlaks konkreetsed eesmärgid, 
ülesanded ja reeglid.

Muudatusettepanek 542
Thomas Waitz
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 22 a (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 164
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) Artikkel 164 jäetakse välja.

Or. en

Muudatusettepanek 543
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 b (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 164 – lõige 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(22 b) Artikli 164 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:

Kui liikmesriigi teatavas 
majanduspiirkonnas või teatavates 
majanduspiirkondades tegutsevat 
tunnustatud tootjaorganisatsiooni, 
tunnustatud tootjaorganisatsioonide liitu 
või tunnustatud tootmisharudevahelist 
organisatsiooni käsitatakse teatava toote
tootmise, müügi või töötlemise osas 
representatiivsena, võib asjaomane 
liikmesriik kõnealuse organisatsiooni 
taotluse põhjal muuta mõned selle 
organisatsiooni kokkulepped, otsused või 
kooskõlastatud tegevused piiratud ajaks 
siduvaks teistele asjaomases piirkonnas 
või asjaomastes piirkondades üksi või 
rühmadena tegutsevatele ettevõtjatele, kes 
sellesse organisatsiooni või liitu ei kuulu.

„1. Kui ELi majanduspiirkonna 
tubakasektoris riikideülesel tasandil 
tegutsevat tunnustatud 
tootjaorganisatsiooni, tunnustatud 
tootjaorganisatsioonide liitu või 
tunnustatud tootmisharudevahelist 
organisatsiooni käsitatakse tubaka 
tootmise, müügi või töötlemise osas 
representatiivsena, võib liit kõnealuse 
organisatsiooni taotluse põhjal muuta 
mõned selle organisatsiooni kokkulepped, 
otsused või kooskõlastatud tegevused 
piiratud ajaks siduvaks teistele ELi 
majanduspiirkonna tubakasektoris üksi 
või rühmadena tegutsevatele ettevõtjatele, 
kes sellesse organisatsiooni või liitu ei
kuulu.

“

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1308&qid=1543596647377&from=ET)
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Muudatusettepanek 544
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 22 c (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 164 – lõige 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

22 c) Artikli 164 lõiget 1 muudetakse 
järgmiselt:

1. Kui liikmesriigi teatavas 
majanduspiirkonnas või teatavates 
majanduspiirkondades tegutsevat 
tunnustatud tootjaorganisatsiooni, 
tunnustatud tootjaorganisatsioonide liitu 
või tunnustatud tootmisharudevahelist 
organisatsiooni käsitatakse teatava toote 
tootmise, müügi või töötlemise osas 
representatiivsena, võib asjaomane 
liikmesriik kõnealuse organisatsiooni 
taotluse põhjal muuta mõned selle 
organisatsiooni kokkulepped, otsused või 
kooskõlastatud tegevused piiratud ajaks 
siduvaks teistele asjaomases piirkonnas või 
asjaomastes piirkondades üksi või 
rühmadena tegutsevatele ettevõtjatele, kes 
sellesse organisatsiooni või liitu ei kuulu.

„1. Kui liikmesriigi teatavas 
majanduspiirkonnas või teatavates 
majanduspiirkondades tegutsevat 
tunnustatud tootjaorganisatsiooni, 
tunnustatud tootjaorganisatsioonide liitu 
või tunnustatud tootmisharudevahelist 
organisatsiooni käsitatakse teatava toote 
tootmise, müügi või töötlemise osas 
representatiivsena, võib asjaomane 
liikmesriik kõnealuse organisatsiooni 
taotluse põhjal muuta mõned selle 
organisatsiooni kokkulepped, otsused või 
kooskõlastatud tegevused piiratud ajaks 
siduvaks teistele asjaomases piirkonnas või 
asjaomastes piirkondades üksi või 
rühmadena tegutsevatele ettevõtjatele, kes 
sellesse organisatsiooni või liitu ei kuulu. 
Lõikes 1 osutatud eeskirjad sõltuvad 
asjaomase toote tootjate eelneva 
nõusoleku olemasolust kõnealuses 
majandusvaldkonnas. Selline kokkulepe 
tuleb pärast konsulteerimist asjaomaste 
tootjatega sõlmida vähemalt kahe 
kolmandiku tootjate vahel.

“

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/?qid=1543420057169&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Selgitus

Need sätted võimaldavad tugevdada laiendatud eeskirjade representatiivsust ja 
vastuvõetavust, mis on kohustuslikud ettevõtjatele, kes ei ole organisatsioonide liikmed
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Muudatusettepanek 545
Thomas Waitz
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 22 j (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 164 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 j) Artiklisse 164 lisatakse järgmine 
lõige:

„

3 a. Eeskirjad ei pea olema siduvad 
määrusega (EÜ) nr 848/2018 hõlmatud 
mahepõllundustoodete tootjatele, välja 
arvatud siis, kui sellise meetme osas on 
kokku leppinud vähemalt 50 % 
organisatsiooni või ühenduse 
tegutsemispiirkonna 
mahepõllumajandustootjatest, kelle 
toodang hõlmab vähemalt 60 % selle 
piirkonna vastavast 
mahepõllumajandustoodangust.

“

Or. en

Selgitus

Mahepõllumajandustootjaid ei tohiks mõjutada eeskirjade või kohustuslike maksete 
laiendamine, välja arvatud juhul, kui mõjutatud mahepõllumajandussektoris on selleks piisav 
toetus.

Muudatusettepanek 546
Jan Huitema

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 22 e (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 164 – lõige 4 – punkt m
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Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(22 e) Artikli 164 lõike 4 punkt m 
asendatakse järgmisega:

m) loomatervis, taimetervis või 
toiduohutus;

„m) loomatervis, taimetervis või 
toiduohutus, sh ühisfondide abil;

“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/?qid=1543422433726&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Muudatusettepanek 547
Jan Huitema

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 22 f (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 164 – lõige 4 – punkt n

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(22 f) Artikli 164 lõike 4 punkt n 
asendatakse järgmisega:

n) kõrvalsaaduste majandamine. „n) kõrvalsaaduste majandamine ja 
väärtustamine.

“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/?qid=1543422433726&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Muudatusettepanek 548
Thomas Waitz
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 22 k (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 164 – lõige 4 – viimane lõik
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Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(22 k) Artikli 164 lõike 4 viimane lõik 
asendatakse järgmisega:

Kõnealuste eeskirjadega ei tekitata mingit 
kahju asjaomase liikmesriigi või liidu 
teistele ettevõtjatele, neil ei ole ühtegi 
artikli 210 lõikes 4 loetletud mõju ning 
need ei ole muul moel vastuolus kehtiva 
liidu õigusega või kehtivate siseriiklike 
eeskirjadega.

„Kõnealuste eeskirjadega ei tekitata mingit 
kahju asjaomase liikmesriigi või liidu 
teistele ettevõtjatele või uutele turule 
sisenejatele, neil ei ole ühtegi artikli 210 
lõikes 4 loetletud mõju ning need ei ole 
muul moel vastuolus kehtiva liidu õigusega 
või kehtivate siseriiklike eeskirjadega.

“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Selgitus

Uutele turule sisenejatele tuleks kinnitada, et eeskirjade laiendamine ei tekita neile kahju.

Muudatusettepanek 549
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 22 m (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 164 – lõige 4 – lõik 2 – taane 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

22 m) Artikli 164 lõikele 4 lisatakse 
viimane lõik:

Kui komisjon võtab erandina eelmisest 
lõigust artikli 222 kohaselt vastu 
rakendusakti, millega lubatakse artikli 
222 lõikes 1 osutatud lepingute ja otsuste 
suhtes Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 101 lõike 1 kohaldamata jätmist, 
võib neid lepinguid ja otsuseid käesoleva 
artikli tingimustel laiendada.

Or. fr
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Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on osaliselt lahendada liikmesriigis ja / või 
majanduspiirkonnas vangide dilemmat või muiduleivasööja fenomeni, mis võib tekkida, kui 
Euroopa Komisjon aktiveerib turuhäirete ajal artikli 222. 

Muudatusettepanek 550
Bas Belder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 22 j (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 164 – lõige 4 – punkt c

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(22 j) Artikli 164 lõike 4 punkt c 
asendatakse järgmisega:

c) liidu eeskirjadega vastavuses olevate 
standardlepingute koostamine;

„c) liidu eeskirjadega vastavuses olevate, 
sh väärtuse jaotamist ja õiglast hüvitist 
käsitlevate standardlepingute ja 
standardtingimuste koostamine;

“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101)

Muudatusettepanek 551
Annie Schreijer-Pierik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 22 q (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 164 – lõige 4 – punkt m

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(22 q) Artikli 164 lõike 4 punkt m 
asendatakse järgmisega:

m) loomatervis, taimetervis või 
toiduohutus;

„m) loomatervis, taimetervis, sh 
ühisfondid, või toiduohutus;
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“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101)

Muudatusettepanek 552
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 22 n (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 164 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

22 n) Artiklisse 164 lisatakse järgmine 
uus lõige:

4 a. Kui liikmesriik laiendab lõikes 1 
osutatud eeskirju, nähakse ette 
proportsionaalseid meetmeid, mille 
eesmärk on tagada laiendamise tõttu 
kohustuslikeks muudetud lepingute 
eeskirjade järgimist.

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on võimaldada tunnustatud organisatsioonidel võtta 
proportsionaalseid meetmeid tagamaks, et kavandatud abisaajad järgivad laiendatud eeskirju 
ja kõik asjaomase sektori ettevõtjad kohaldavad neid alates hetkest, mil kõnealused eeskirjad 
on nende laiendamise tõttu saanud kohustusliku iseloomu.

Muudatusettepanek 553
Thomas Waitz
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 22 r (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 165
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 r) Artikkel 165 jäetakse välja.

Or. en

Selgitus

Mitteliikmed ei pea maksma osalustasusid selliste tootjaorganisatsioonide tegevuse jaoks, 
kellele kehtivaid eeskirju artikli 164 raames laiendatakse.

Muudatusettepanek 554
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 22 d (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 165

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

22 d) Artiklit 165 muudetakse 
järgmiselt:

Kui tunnustatud tootjaorganisatsiooni, 
tunnustatud tootjaorganisatsioonide liidu 
või tunnustatud tootmisharudevahelise 
organisatsiooni eeskirju laiendatakse artikli 
164 kohaselt ning kõnealuste eeskirjadega 
hõlmatud meetmed toovad üldist 
majanduslikku kasu ettevõtjatele, kelle 
tegevus on seotud asjaomaste toodetega, 
võib tunnustuse andnud liikmesriik pärast 
asjaomaste sidusrühmadega
konsulteerimist otsustada, et üksikud 
ettevõtjad või rühmad, kes ei ole selle 
organisatsiooni liikmed, aga saavad 
nendest meetmetest kasu, maksavad 
organisatsioonile täielikult või osaliselt 
rahalise osalustasuna summa, mida 
maksavad selle liikmed, ulatuses, milles 
selline osalustasu on ette nähtud 
kõnealuste meetmete kohaldamisest 
otseselt tekkivate kulude katmiseks.

Kui tunnustatud tootjaorganisatsiooni, 
tunnustatud tootjaorganisatsioonide liidu 
või tunnustatud tootmisharudevahelise 
organisatsiooni eeskirju laiendatakse artikli 
164 kohaselt ning kõnealuste eeskirjadega 
hõlmatud meetmed toovad üldist 
majanduslikku kasu ettevõtjatele, kelle 
tegevus on seotud asjaomaste toodetega, 
võib tunnustuse andnud liikmesriik pärast 
asjaomaste ettevõtjatega konsulteerimist 
otsustada, et üksikud ettevõtjad või 
rühmad, kes ei ole selle organisatsiooni 
liikmed, aga saavad nendest meetmetest 
tegelikku kasu, maksavad organisatsioonile 
täielikult või osaliselt rahalise osalustasuna 
summa, mida maksavad selle liikmed, 
ulatuses, milles selline osalustasu on ette 
nähtud meetmete kohaldamisest artikli 64 
lõikes 4 nimetatud ühe või mitme tegevuse 
läbiviimise kulude katmiseks. Nende 
tegevustega seotud põhjalikud eelarved
tuleb avalikustada läbipaistval viisil, et 
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kõik osalevad ettevõtjad saaksid neid 
uurida.

“

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/?qid=1543420057169&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Selgitus

Praegu kehtivad sätted ei sisalda piisavaid tagatisi selle kohta, et ettevõtjad, kes on sunnitud 
osalema nende organisatsioonide, mille liikmed nad ei ole, otsustatud tegevuste rahastamises, 
võivad saada kasumit. Need muudatussätted võimaldavad seega neid tagatisi täpsustada, et 
neid mõnevõrra suurendada. Lisaks peaksid kõik osalejad saama juurdepääsu nende 
kaasrahastatavate tegevuste üksikasjalikele eelarvetele

Muudatusettepanek 555
Esther Herranz García, Esteban González Pons, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel 
Mato

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 d (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 167

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

22 d) V jaotise III peatüki 4. jao artikkel 
167 asendatakse järgmisega:

Turustamiseeskirjad veinide ühisturu 
toimimise parandamiseks ja 
stabiliseerimiseks

„Turustamiseeskirjad veinide ühisturu 
toimimise parandamiseks ja 
stabiliseerimiseks

1. Veinide (sealhulgas viinamarjade, 
viinamarjavirrete ja veinide, millest need 
on saadud) ühisturu toimimise 
parandamiseks ja stabiliseerimiseks võivad 
tootjaliikmesriigid, eelkõige artikli 157 ja 
158 kohaselt tunnustatud 
tootmisharudevaheliste organisatsioonide 
otsustega, kehtestada tarne reguleerimiseks 
turustamiseeskirju.

1. Veinide (sealhulgas viinamarjade, 
viinamarjavirrete ja veinide, millest need 
on saadud) ühisturu toimimise 
parandamiseks ja stabiliseerimiseks võivad 
tootjaliikmesriigid, eelkõige artikli 157 ja 
158 kohaselt tunnustatud 
tootmisharudevaheliste organisatsioonide 
otsustega, kehtestada tarne reguleerimiseks 
turustamiseeskirju.

Kõnealused eeskirjad on proportsionaalsed 
seatud eesmärgiga ja need ei tohi:

Kõnealused eeskirjad on proportsionaalsed 
seatud eesmärgiga ja need ei tohi:
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a) olla seotud asjaomase toote 
esmaturustuse järgsete tehingutega;

a) olla seotud asjaomase toote 
esmaturustuse järgsete tehingutega;

b) lubada hindade kindlaksmääramist, 
sealhulgas juhul, kui hinnad määratakse 
juhindumiseks või soovitusena;

b) lubada hindade kindlaksmääramist, 
sealhulgas juhul, kui hinnad määratakse 
juhindumiseks või soovitusena;

c) teha kättesaamatuks üldiselt saadaoleva 
aastakäigu ülemäärast osa; d) luua 
võimalusi selleks, et keelduda riiklike ja 
liidu sertifikaatide väljaandmisest, mida on 
vaja veini ringlusse laskmiseks ja 
turustamiseks, kui turustamine on 
kooskõlas kõnealuste eeskirjadega.

c) teha kättesaamatuks üldiselt saadaoleva 
aastakäigu ülemäärast osa; d) luua 
võimalusi selleks, et keelduda riiklike ja 
liidu sertifikaatide väljaandmisest, mida on 
vaja veini ringlusse laskmiseks ja 
turustamiseks, kui turustamine on 
kooskõlas kõnealuste eeskirjadega.

2. Lõikes 1 osutatud eeskirjad tehakse 
ettevõtjatele teatavaks, avaldades need 
täies ulatuses asjaomase liikmesriigi 
ametlikus väljaandes.

2. Lõikes 1 osutatud eeskirjad tehakse 
ettevõtjatele teatavaks, avaldades need 
täies ulatuses asjaomase liikmesriigi 
ametlikus väljaandes.

3. Liikmesriigid teavitavad komisjoni igast 
käesoleva artikli alusel tehtud otsusest.

3. Liikmesriigid teavitavad komisjoni igast 
käesoleva artikli alusel tehtud otsusest.

“

Or. es

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&qid=1544183417004&from=EN)

Muudatusettepanek 556
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 b (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 167 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

22 b) II jaotise III peatüki 4. jakku 
lisatakse uus artikkel 167 a:

Turustamiseeskirjad oliiviõli ühisturu 
toimimise parandamiseks ja 
stabiliseerimiseks

1. Oliiviõlisektori ühisturu toimimise 
parandamiseks ja stabiliseerimiseks 
võivad tootjaliikmesriigid kehtestada 
pakkumise reguleerimiseks 
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turustamiseeskirjad.

Kõnealused eeskirjad on 
proportsionaalsed seatud eesmärgiga ja 
need ei tohi:

a) olla seotud asjaomase toote 
esmaturustuse järgsete tehingutega;

b) lubada hindade kindlaksmääramist, 
sealhulgas juhul, kui hinnad määratakse 
juhindumiseks või soovitusena;

c) teha kättesaamatuks üldiselt 
saadaoleva aastakäigu ülemäärast osa.

2. Lõikes 1 osutatud eeskirjad tehakse 
ettevõtjatele teatavaks, avaldades need 
täies ulatuses asjaomase liikmesriigi 
ametlikus väljaandes.

3. Liikmesriigid teavitavad komisjoni igast 
käesoleva artikli alusel tehtud otsusest.

Or. es

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&qid=1543573613250&from=ES)

Selgitus

Tehakse ettepanek lisada uus artikkel, et kohaldada oliiviõlisektori suhtes sarnast 
mehhanismi, nagu artikliga 167 kohaldatakse veinisektori suhtes, mis võimaldaks vastata 
sektori spetsiifilistele vajadustele isereguleerimise suutlikkuse parandamise kaudu.

Muudatusettepanek 557
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 22 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 b) Lisatakse artikkel 167a.

Artikkel 167a

Turustamiseeskirjad oliivide ja oliiviõli 
ühisturu toimimise parandamiseks ja 
stabiliseerimiseks
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1. Oliivide ja oliiviõli ühisturu toimimise 
parandamiseks ja stabiliseerimiseks 
võivad tootjaliikmesriigid kehtestada tarne 
reguleerimiseks turustamiseeskirju, 
eelkõige artiklite 157 ja 158 alusel 
tunnustatud tootmisharudevaheliste 
organisatsioonide langetatud otsuste abil. 
Sellised eeskirjad peavad olema soovitava 
eeskirja suhtes proportsionaalsed ning 
need ei tohi: a) olla seotud asjaomase 
toote esmaturustuse järgsete tehingutega;

b) lubada hindade kindlaksmääramist, 
sealhulgas juhul, kui hinnad määratakse 
juhindumiseks või soovitusena;

c) teha kättesaamatuks üldiselt 
saadaoleva saagi ülemäärast osa.

2. Lõikes 1 osutatud eeskirjad tehakse 
ettevõtjatele teatavaks, avaldades need 
täies ulatuses asjaomase liikmesriigi 
ametlikus väljaandes. 3. Liikmesriigid 
teavitavad komisjoni igast selle artikli 
alusel tehtud otsusest.

Or. en

Muudatusettepanek 558
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 b (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 168 – lõige 4 – punkt c

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

22 b) Artikli 168 lõike 4 punkt c 
asendatakse järgmisega:

c) hõlmab eelkõige järgmist: „c) hõlmab eelkõige järgmist:

i) tarne eest makstav hind: i) tarne eest makstav hind:

– ei muutu ja mis sätestatakse lepingus; 
ja/või

– ei muutu ja mis sätestatakse lepingus 
ning mis katab tootmiskulud ja töötasu; 
ja/või

– mida arvutatakse, ühendades lepingus 
sätestatud erinevad tegurid, mis võivad 

– mida arvutatakse, ühendades lepingus 
sätestatud erinevad tegurid, mis võivad 
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hõlmata turutingimuste muutumist 
kajastavaid turunäitajaid, tarnitavaid 
koguseid ning tarnitavate 
põllumajandustoodete kvaliteedi või 
koostise muutumist,

hõlmata turutingimuste muutumist 
kajastavaid turunäitajaid, tarnitavaid 
koguseid ning tarnitavate 
põllumajandustoodete kvaliteedi või 
koostise muutumist. Turunäitajad peavad 
olema kergesti juurdepääsetavad ja 
arusaadavad. Lõplik hind ei tohi olla 
madalam kui tootmiskulud, sealhulgas 
töötasu;

ii) toodete, mida võib või tuleb tarnida, 
kogus ja kvaliteet, ning selliste tarnete 
ajakava,

ii) toodete, mida võib või tuleb tarnida, 
kogus ja kvaliteet, ning selliste tarnete 
ajakava,

iii) lepingu kestus, mis võib hõlmata kas 
kindlat või määramatut tähtaega koos 
lepingu lõpetamise sätetega,

iii) lepingu kestus, mis võib hõlmata kas 
kindlat või määramatut tähtaega koos 
lepingu lõpetamise sätetega,

iv) üksikasjad maksetähtaegade ja 
maksekorra kohta;

iv) üksikasjad maksetähtaegade ja 
maksekorra kohta;

v) põllumajandustoodete kogumise või 
kohaletoimetamise kord ning 

v) põllumajandustoodete kogumise või 
kohaletoimetamise kord ning 

vi) vääramatu jõu juhtudel kohaldatavad 
eeskirjad.

vi) vääramatu jõu juhtudel kohaldatavad 
eeskirjad.

“

Or. es

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1308&from=en)

Muudatusettepanek 559
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 c (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 168 – lõige 4 – punkt c – alapunkt i – taane 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

22 c) Artikli 168 lõike 4 punkti c 
alapunktile i lisatakse järgmine taane:

– ja/või arvutatakse välja tootmiskulu ja 
turunäitajate põhjal. Selleks sätestavad 
liikmesriigid, kes on otsustanud 
käesolevat artiklit kohaldada, 
kaasaegsetele tootmist ja toidutarneahelat 
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käsitlevatele uuringutele tuginevatele 
objektiivsetele kriteeriumitele tuginedes 
kõnealused kulud ja näitajad, et need 
saaks igal hetkel kindlaks määrata;

Or. es

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&qid=1543573613250&from=ES)

Selgitus

Tuleb tagada, et lepingulistes suhetes tarnitavate toodete eest makstava hinna üle peetavatel 
läbirääkimistel võib viidata tootmiskulude arengule ja turunäitajatele, mis on erinevad 
Euroopa ühise turukorralduse määruse artikli 168 lõike 4 punkti c alapunkti i taandes 2 
osutatust. Põllumajandustootjatel tuleb võimaldada pidada läbirääkimisi, tuginedes 
tootmiskuludele või nende arengule, parameetritele, mida liikmesriigid peavad hindama ja 
arvesse võtma.

Muudatusettepanek 560
Thomas Waitz
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 22 m (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 168 – lõige 4 – punkt c – alapunkt i

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(22 m) Artikli 168 lõike 4 punkti c 
alapunkt i asendatakse järgmisega:

i) tarne eest makstav hind: „i) tarne eest makstav hind:

— mis ei muutu ja mis sätestatakse 
lepingus ja/või

— mis katab vähemalt tootmiskulusid ja

— mida arvutatakse, ühendades lepingus 
sätestatud erinevad tegurid, mis võivad 
hõlmata turutingimuste muutumist 
kajastavaid turunäitajaid, tarnitavaid 
koguseid ning tarnitavate 
põllumajandustoodete kvaliteedi või 
koostise muutumist,

— mis ei muutu ja mis sätestatakse 
lepingus ja/või

— mida arvutatakse, ühendades lepingus 
sätestatud erinevad tegurid, mis võivad 
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hõlmata turutingimuste muutumist 
kajastavaid turunäitajaid, tarnitavaid 
koguseid ning tarnitavate 
põllumajandustoodete kvaliteedi või 
koostise muutumist,

“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Selgitus

Hinnad peavad hõlmama vähemalt tootmiskulusid.

Muudatusettepanek 561
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 22 o (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 168 – lõige 4 – punkt c – alapunkt i – taane 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

22 o) Artikli 168 lõike 4 punkti c 
alapunkti i teine taane asendatakse 
järgmisega:

— arvutatakse, ühendades lepingus 
sätestatud erinevad tegurid, mis võivad 
hõlmata turutingimuste muutumist 
kajastavaid näitajaid, tarnitavaid koguseid 
ning tarnitavate põllumajandustoodete 
kvaliteeti või koostist;

— arvutatakse, ühendades lepingus 
sätestatud erinevad tegurid, mis võivad 
hõlmata objektiivseid tootmiskulude ja
turutingimuste muutumist kajastavaid 
näitajaid, tarnitavaid koguseid ning 
tarnitavate põllumajandustoodete kvaliteeti 
või koostist;

“

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=ET)
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Selgitus

Muudatusettepanekuga soovitakse teha ettepanek, et tarne hinnaklauslites sisalduksid 
neutraalsed ja objektiivsed tootmiskulude näitajad.

Muudatusettepanek 562
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 22 p (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 171 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

22 p) Lisatakse artikkel 171a:

Artikkel 171a

Kaitstud päritolunimetuse või kaitstud 
geograafilise tähisega 
põllumajandustoodete pakkumise 
reguleerimine

1. Ilma et see piiraks kaitstud 
päritolunimetuse või kaitstud 
geograafilise tähisega juustude 
pakkumise reguleerimist käsitleva artikli 
150 ja veinituru ühisturu toimimist 
parandavaid ja stabiliseerivaid 
turustusreegleid käsitleva artikli 167 
kohaldamist, võivad liikmesriigid 
käesoleva määruse artikli 152 lõike 1 
alusel tunnustatud tootjaorganisatsiooni, 
käesoleva määruse artikli 157 lõike 1 
alusel tunnustatud tootmisharudevahelise 
organisatsiooni või määruse (EL) 
1151/2012 artikli 3 lõikes 2 osutatud 
ettevõtjate rühma taotlusel kehtestada 
piiratud ajavahemikuks siduvad eeskirjad 
määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 5 
lõigete 1 ja 2 kohase kaitstud 
päritolunimetuse või kaitstud 
geograafilise tähisega põllumajandustoote 
pakkumise reguleerimise kohta.

2. Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud 
eeskirjade suhtes peavad määruse (EL) 
nr 1151/2012 artikli 7 lõike 1 punktis c 
osutatud geograafilisest piirkonnast 
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pärinevad osalised eelnevalt kokku 
leppima.

See leping sõlmitakse:

a) vähemalt kahe kolmandiku asjaomase 
toote või selle toote tootmiseks kasutatava 
tooraine tootjate või nende esindajate 
vahel määruses (EL) nr 1152/2012 artikli 
7 lõike 1 punktis c osutatud geograafilises 
piirkonnas, ja

b) vajaduse korral vähemalt kahe 
kolmandiku asjaomase 
põllumajandustoote töötlejate, kes 
esindavad vähemalt kahte kolmandikku 
selle toote tootmismahust, või nende 
esindajate vahel nimetatud geograafilises 
piirkonnas;

Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel, kui 
käesoleva lõike punktides a ja/või b 
osutatud esindatuse tasemeid ei ole 
võimalik saavutada määruse (EL) nr 
1151/2012 artikli 7 lõike 1 punktis c 
osutatud geograafilises piirkonnas või kui 
viimase kindlaksmääramine kujutab 
endast praktilisi probleeme, võivad 
liikmesriigid kehtestada siseriiklikke 
eeskirju, et määrata kindlaks piisav 
esindatuse tase, ja konsulteerimise korra, 
et pooled saaksid eelnevalt kokku leppida.

3. Lõikes 1 osutatud eeskirjad:

a) hõlmavad üksnes asjaomase toote 
ja/või selle tooraine pakkumise 
reguleerimist ja nende eesmärk on viia 
toote pakkumine kooskõlla nõudlusega;

b) on kohaldatavad ainult asjaomase toote 
suhtes;

c) võidakse teha siduvaks maksimaalselt 
viieks aastaks ja neid võidakse selle 
ajavahemiku järel taotluse alusel 
uuendada, nagu on osutatud lõikes 1;d) ei 
kahjusta toodetega kauplemist, välja 
arvatud tooted, mille suhtes neid eeskirju 
kohaldatakse;

e) ei puuduta asjaomase toote 
esmaturustamisele järgnevaid tehinguid;
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f) ei luba hindade kindlaksmääramist, 
sealhulgas juhul, kui hinnad määratakse 
juhindumiseks või soovitusena;

g) ei muuda ülemäära suures ulatuses 
kättesaamatuks asjaomast toodet, mis 
muidu oleks kättesaadav;

h) ei põhjusta diskrimineerimist, ei takista 
uute ettevõtete tulekut turule ega mõjuta 
negatiivselt väiketootjaid;

i) aitavad kaasa asjaomase toote kvaliteedi 
säilitamisele ja/või arendamisele.

4. Lõikes 1 osutatud eeskirjad avaldatakse 
asjaomase liikmesriigi ametlikus 
väljaandes.

5. Liikmesriigid viivad läbi kontrolle, et 
tagada lõikes 3 sätestatud tingimuste 
järgimine, ja juhul kui pädevad riiklikud 
asutused avastavad, et neid tingimusi ei 
ole järgitud, tühistavad lõikes 1 osutatud 
eeskirjad.

6. Liikmesriigid teavitavad komisjoni 
viivitamata lõikes 1 osutatud eeskirjade 
vastuvõtmisest. Komisjon teavitab teisi 
liikmesriike eelnimetatud eeskirjadest 
teatamistest.

7. Komisjon võib igal ajal võtta vastu 
rakendusaktid, millega nõutakse, et 
liikmesriik tunnistaks kehtetuks lõike 1 
kohaselt vastu võetud eeskirjad, kui 
komisjon jõuab järeldusele, et kõnealused 
eeskirjad ei vasta lõikes 4 sätestatud 
tingimustele, takistavad või moonutavad 
konkurentsi olulisel osal siseturust või 
takistavad vaba kaubandust või seavad 
ohtu ELi toimimise lepingu artikli 39 
eesmärkide saavutamise. Nimetatud 
rakendusaktid võetakse vastu ilma 
käesoleva määruse artikli 229 lõikes 2 või 
3 osutatud menetlust kohaldamata.“

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on võtta arvesse käesoleva määruse artiklites 150 ja 172 
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sätestatud juustu ja singi pakkumise reguleerimismehhanismide edukust ning laiendada neid 
võimalusi teistele kaitstud päritolunimetuse või kaitstud geograafilise tähisega 
põllumajandustoodetele vastavalt määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 5 lõigetele 1 ja 2. 
Sellegipoolest säilitab see artiklis 150 sätestatud juustude spetsiifilisuse.

Muudatusettepanek 563
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 22 q (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 172

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

22 q) Artikkel 172 jäetakse välja.

Artikkel 172 “

Kaitstud päritolunimetuse või kaitstud 
geograafilise tähisega singi pakkumise 
reguleerimine

“

1. Käesoleva määruse artikli 152 lõike 1 
alusel tunnustatud tootjaorganisatsiooni, 
käesoleva määruse artikli 157 lõike 1 
alusel tunnustatud tootmisharudevahelise 
organisatsiooni või määruse (EL) 
1151/2012 artikli 3 lõikes 2 osutatud 
ettevõtjate rühma taotlusel võivad 
liikmesriigid kehtestada piiratud 
ajavahemikuks siduvad eeskirjad määruse 
(EL) nr 1151/2012 artikli 5 lõigete 1 ja 2 
kohase kaitstud päritolunimetuse või 
kaitstud geograafilise tähisega singi 
pakkumise reguleerimise kohta.

2. Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud 
eeskirjade suhtes peavad määruse (EL) 
nr 1151/2012 artikli 7 lõike 1 punktis c 
osutatud geograafilisest piirkonnast 
pärinevad osalised eelnevalt kokku 
leppima. Nimetatud kokkulepe sõlmitakse, 
pärast konsulteerimist geograafilise 
piirkonna seakasvatajatega, vähemalt 
kahe kolmandiku selliste singi 
töötlejatega, kes esindavad vähemalt 
kahte kolmandikku sellise singi tootmisest 
määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 7 lõike 
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1 punktis c osutatud geograafilises 
piirkonnas, ning kui liikmesriik peab seda 
asjakohaseks, vähemalt kahe kolmandiku 
seakasvatajatega määruse (EL) 
nr 1151/2012 artikli 7 lõike 1 punktis c 
osutatud geograafilises piirkonnas.

3. Lõikes 1 osutatud eeskirjad:

a) hõlmavad üksnes asjaomase toote 
ja/või selle tooraine pakkumise 
reguleerimist ja nende eesmärk on viia 
singi pakkumine kooskõlla nõudlusega;

b) on kohaldatavad ainult asjaomase toote 
suhtes;

c) võidakse teha siduvaks maksimaalselt 
kolmeks aastaks ja neid võidakse selle 
ajavahemiku järel taotluse alusel 
uuendada, nagu on osutatud lõikes 1;

d) ei kahjusta toodetega kauplemist, välja 
arvatud tooted, mille suhtes neid eeskirju 
kohaldatakse;

e) ei puuduta asjaomase singi 
esmaturustamisele järgnevaid tehinguid;

f) ei luba hindade kindlaksmääramist,
sealhulgas juhul, kui hinnad määratakse 
juhindumiseks või soovitusena;

g) ei muuda ülemäära suures ulatuses 
kättesaamatuks asjaomast toodet, mis 
muidu oleks kättesaadav;

h) ei põhjusta diskrimineerimist, ei takista 
uute ettevõtete tulekut turule ega mõjuta 
negatiivselt väiketootjaid;

i) aitavad kaasa asjaomase toote kvaliteedi 
säilitamisele ja/või arendamisele.

4. Lõikes 1 osutatud eeskirjad avaldatakse 
asjaomase liikmesriigi ametlikus 
väljaandes.

5. Liikmesriigid viivad läbi kontrolle, et 
tagada lõikes 3 sätestatud tingimuste 
järgimine, ja juhul kui pädevad riiklikud 
asutused avastavad, et neid tingimusi ei 
ole järgitud, tühistavad lõikes 1 osutatud 
eeskirjad.

6. Liikmesriigid teavitavad komisjoni 
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viivitamata lõikes 1 osutatud eeskirjade 
vastuvõtmisest. Komisjon teavitab teisi 
liikmesriike eelnimetatud eeskirjadest 
teatamistest.

7. Komisjon võib igal ajal võtta vastu 
rakendusaktid, millega nõutakse, et 
liikmesriik tunnistaks kehtetuks lõike 1 
kohaselt vastu võetud eeskirjad, kui 
komisjon jõuab järeldusele, et kõnealused 
eeskirjad ei vasta lõikes 4 sätestatud 
tingimustele, takistavad või moonutavad 
konkurentsi olulisel osal siseturust või 
takistavad vaba kaubandust või seavad 
ohtu ELi toimimise lepingu artikli 39 
eesmärkide saavutamise. Nimetatud 
rakendusaktid võetakse vastu ilma 
käesoleva määruse artikli 229 lõikes 2 või 
3 osutatud menetlust kohaldamata.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=ET)

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on võtta arvesse käesoleva määruse artiklites 150 ja 172 
sätestatud juustu ja singi pakkumise reguleerimismehhanismide edukust ning laiendada neid 
võimalusi teistele kaitstud päritolunimetuse või kaitstud geograafilise tähisega 
põllumajandustoodetele vastavalt määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 5 lõigetele 1 ja 2. 
Sellegipoolest säilitab see artiklis 150 sätestatud juustude spetsiifilisuse.

Muudatusettepanek 564
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 22 k (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 172 – lõige 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

22 k) Artikli 172 lõiget 2 muudetakse 
järgmiselt:

2. Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud 
eeskirjade suhtes peavad määruse (EL) 

„2. Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud 
eeskirjade suhtes peavad määruse (EL) 
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nr 1151/2012 artikli 7 lõike 1 punktis c 
osutatud geograafilisest piirkonnast 
pärinevad osalised eelnevalt kokku 
leppima. Nimetatud kokkulepe sõlmitakse, 
pärast konsulteerimist geograafilise 
piirkonna seakasvatajatega, vähemalt kahe 
kolmandiku selliste singi töötlejatega, kes 
esindavad vähemalt kahte kolmandikku 
sellise singi tootmisest määruse (EL) 
nr 1151/2012 artikli 7 lõike 1 punktis c 
osutatud geograafilises piirkonnas, ning kui 
liikmesriik peab seda asjakohaseks, 
vähemalt kahe kolmandiku 
seakasvatajatega määruse (EL) 
nr 1151/2012 artikli 7 lõike 1 punktis c 
osutatud geograafilises piirkonnas.

nr 1151/2012 artikli 7 lõike 1 punktis c 
osutatud geograafilisest piirkonnast 
pärinevad osalised eelnevalt kokku 
leppima. Nimetatud kokkulepe sõlmitakse, 
pärast konsulteerimist geograafilise 
piirkonna seakasvatajatega, vähemalt kahe 
kolmandiku selliste singi töötlejate või 
nende esindajatega, kes esindavad 
vähemalt kahte kolmandikku sellise singi 
tootmisest määruse (EL) nr 1151/2012 
artikli 7 lõike 1 punktis c osutatud 
geograafilises piirkonnas, ning kui 
liikmesriik peab seda asjakohaseks, 
vähemalt kahe kolmandiku 
seakasvatajatega määruse (EL) 
nr 1151/2012 artikli 7 lõike 1 punktis c 
osutatud geograafilises piirkonnas.

“

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/?qid=1543420057169&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Selgitus

Artiklis 150 on sätestatud, et tootjad võivad olla esindatud, kuid lõike 2 sõnastus võib jätta 
mulje, et nad ei või olla esindatud. See reegel on problemaatiline sektorites, kus on palju 
töötlemisettevõtteid. Esindajate lubamine vaid juustutootjatele mitte töötlejatele jätab mulje, 
et neid on unustatud.

Muudatusettepanek 565
Bas Belder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 22 k (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 172 a

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(22 k) Artikkel 172a asendatakse 
järgmisega:

Ilma et see piiraks mis tahes konkreetsete 
väärtuse jaotamist käsitlevate sätete 
kohaldamist suhkrusektoris, võivad 

Ilma et see piiraks mis tahes konkreetsete 
väärtuse jaotamist käsitlevate sätete 
kohaldamist suhkrusektoris, võivad 
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põllumajandustootjad, sealhulgas 
põllumajandustootjate liidud, ja nende 
esmaostjad leppida kokku väärtuse 
jaotamist käsitlevates tingimustes, 
sealhulgas turukasumite ja -kahjumite 
puhul, määrates kindlaks, kuidas 
asjaomaste toodete asjakohaste turuhindade 
või muude kaubaturgude mis tahes 
muutused omavahel jaotada.

põllumajandustootjad, sealhulgas 
põllumajandustootjate liidud, ja/või 
tootmisharudevahelised organisatsioonid ja 
ahela asjaomased ostjad leppida kokku 
väärtuse jaotamist käsitlevates tingimustes, 
sealhulgas turukasumite ja -kahjumite 
puhul, määrates kindlaks, kuidas 
asjaomaste toodete asjakohaste turuhindade 
või muude kaubaturgude mis tahes 
muutused omavahel jaotada.

“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101)

Selgitus

Tagamaks, et kõiki ahela asjakohased osalejaid võib vajaduse korral väärtuse jaotamise 
sätetes hõlmata.

Muudatusettepanek 566
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 22 s (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 172 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

22 s) Lisatakse uus artikkel:

Kaitstud päritolunimetuse või kaitstud 
geograafilise tähisega toodete väärtuse 
jaotamine

Kaitstud päritolunimetuse või kaitstud 
geograafilise tähisega Euroopa õiguse 
kohaselt tunnustatud toodete puhul 
võivad põllumajandustootjad, sealhulgas 
põllumajandustootjate ühendused ning eri 
tootmisetappide, töötlemise ja 
turundamisega tegelevad ettevõtjad kokku 
leppida väärtuse jaotamise klauslites, 
sealhulgas turukasumite ja -kahjumite 
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osas, et määrata kindlaks, kuidas 
asjakohaseid hinnamuutusi asjaomasel 
tooteturul või muudel kaubaturgudel 
jaotada.

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on kehtestada uus võimalus väärtuste jaotamiseks kvaliteetsetes 
tootmissektorites, mis on tunnustatud Euroopa tasandil või siseriikliku õiguse alusel.

Muudatusettepanek 567
Esther Herranz García, Esteban González Pons, Gabriel Mato, Ramón Luis Valcárcel 
Siso

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 a (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 182 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

22 a) Artikli 182 lõikele 1 lisatakse 
järgmine punkt:

b a) ühenduse fütosanitaarnõuete ning 
loomade heaolu käsitlevate nõuete 
täitmata jätmine kolmandate riikide poolt.

Or. es

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&from=EN)

Selgitus

On vaja edendada suuremat vastastikkust teabevahetuses kolmandate riikidega 
fütosanitaarvaldkonnas.

Muudatusettepanek 568
Thomas Waitz
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Ana Miranda
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 22 n (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 184 – lõik 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(22 n) Artikli 184 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:

2. Tariifikvoote hallatakse viisil, millega 
välditakse asjaomaste ettevõtjate igasugune 
diskrimineerimine, kasutades ühte 
järgmistest meetoditest või nende 
kombinatsiooni või mõnda muud 
asjakohast meetodit:

„2. Tariifikvoote hallatakse viisil, millega 
välditakse asjaomaste ettevõtjate igasugune 
diskrimineerimine, kasutades ühte 
järgmistest meetoditest või nende 
kombinatsiooni või mõnda muud 
asjakohast meetodit:

a) meetod, mis põhineb taotluste esitamise 
kronoloogilisel järjekorral (põhimõttel „kes 
ees, see mees”);

a) meetod, mis põhineb taotluste esitamise 
kronoloogilisel järjekorral (põhimõttel „kes 
ees, see mees”);

b) meetod, millega jaotatakse kvoodid 
taotluste esitamisel taotletud koguste alusel 
(„üheaegse läbivaatamise meetod”);

b) meetod, millega jaotatakse kvoodid 
taotluste esitamisel taotletud koguste alusel 
(„üheaegse läbivaatamise meetod”);

c) meetod, mis põhineb tavapärase 
kaubanduse struktuuri arvessevõtmisel 
(„vanade olijate / uute taotlejate meetod”).

c) meetod, mis põhineb tavapärase 
kaubanduse struktuuri arvessevõtmisel 
(„vanade olijate / uute taotlejate meetod”);

d) meetod, mis võimaldab paljudele 
erinevatele käitajatele jaotamist, sh võttes 
arvesse asjakohaseid sotsiaalseid ja 
keskkonnaalaseid standardeid, näiteks 
peamisi ILO konventsioone ja 
mitmepoolseid keskkonnaalaseid 
kokkuleppeid, milles EL on osaleja.

“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Selgitus

Selle meetodi lisamine peaks soodustama tariifikvootide rakendamist viisil, millega võetakse 
arvesse käitajate mitmekesisust, selle asemel et eelistada suuremaid osalejaid, ning millega 
võetakse tariifikvootide rakendamise juures arvesse sotsiaalseid ja keskkonnaalaseid 
standardeid.
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Muudatusettepanek 569
Angélique Delahaye

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 22 a (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 188 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

22 a) 22 a) III peatükki lisatakse 
järgmine artikkel: 188 a.

Põllumajandustooteid ja toiduaineid võib 
kolmandatest riikidest importida ainult 
juhul, kui need vastavad samaväärsetele 
Euroopa Liidus korjatud või nendest 
valmistatud toodete tootmisstandarditele 
ja -kohustustele, eelkõige 
keskkonnakaitse ja -tervishoiu 
valdkonnas. Komisjon võib vastu võtta 
rakendusakte, millega rakendatakse 
impordiga tegelevate käitajate suhtes 
kohaldatavad vastavuseeskirju, mis 
võtavad arvesse vastastikuseid lepinguid 
kolmandate riikidega. Nimetatud 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 229 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. fr

Muudatusettepanek 570
Annie Schreijer-Pierik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 22 t (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 152 – lõige 1 – punkt c – alapunkt x

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(22 t) Artikli 152 lõike 1 punkti c 
alapunkt x asendatakse järgmisega:

x) käesoleva määruse artikli 33 lõike 3 
punktis d osutatud ja määruse (EL) nr 
1305/2013 artikli 36 kohaste puu- ja 

„x) ühisfondide juhtimine;
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köögiviljasektori rakenduskavade 
kohaselt moodustatud ühisfondide 
juhtimine;

“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308)

Muudatusettepanek 571
Beata Gosiewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 23
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 189

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Artikkel 189 jäetakse välja. välja jäetud

Or. pl

Muudatusettepanek 572
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 23
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 189

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Artikkel 189 jäetakse välja. välja jäetud

Or. pl

Selgitus

Artikkel 189, mis käsitleb kanepi impordi eeskirju, tuleks säilitada narkomaania vastu 
võitlemise seisukohast lähtuvalt. Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2016/1239 kohaselt 
säilitatakse kohustus taotleda litsentse kanepitaimede ELi importimiseks, sest need on 
eritaimed. Arvestades, et kanepitaimede kasvatamise ja nendega kauplemise eeskirjad 
erinevad liikmesriigiti, peab ELi siseturg olema importidele suletud.
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Muudatusettepanek 573
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 25
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 193

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
artikli 229 lõigetes 2 või 3 osutatud 
menetlust kohaldamata.“

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Komisjonile ÜTK määruse artikli 229 lõigete 2 ja 3 alusel tehtavad erandid ei ole õigustatud. 
See lause tuleb välja jätta.

Muudatusettepanek 574
Beata Gosiewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 25
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 193

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
artikli 229 lõigetes 2 või 3 osutatud 
menetlust kohaldamata.

välja jäetud

Or. pl

Muudatusettepanek 575
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 25
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Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 193

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
artikli 229 lõigetes 2 või 3 osutatud 
menetlust kohaldamata.

välja jäetud

Or. pl

Selgitus

Melassi imporditollimaksude peatamisele peaks eelnema liikmesriikide esindajatest koosneva 
komitee arvamus.
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