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Muudatusettepanek 40
Lutz Goepel

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(53) Teraviljade puhul tuleks süsteemi 
muuta, et tagada sektori konkurentsivõime 
ja turule orienteeritus, kasutades sekkumist 
turvaabinõuna turuhäirete korral ja aidates 
põllumajandustootjatel reageerida 
turutingimustele. Nõukogu järeldustes 
maisi sekkumissüsteemi reformi kohta 
esitati kogu teravilja sekkumissüsteemi 
ülevaade „tervisekontrolli” kontekstis, 
võttes aluseks analüüsi, milles osutati 
odraga seotud täiendava sekkumise ohule, 
kui hinnad on madalad. Praegune 
teraviljaga seotud väljavaade on siiski 
märkimisväärselt muutunud ja seda 
iseloomustab soodus maailmaturuhind, mis 
tuleneb suurenevast nõudlusest maailmas 
ja maailma teraviljavarude vähesusest. 
Sellega seoses on olukorras, kus muude 
söödateraviljade puhul määratakse 
sekkumistasemeks null samaks 
ajavahemikuks kui maisi reform, võimalik 
sekkumine, mis ei mõjuta negatiivselt 
teraviljaturgu tervikuna. Teraviljasektori 
väljavaade kehtib ka kõva nisu puhul, mis 
tähendab, et sekkumisostu võib kaotada, 
kuna see ei ole enam asjakohane, sest 
turuhinnad on sekkumishinnast alati 
märkimisväärselt kõrgemad. Kuna 
teraviljaga seotud sekkumine on pigem 
turvaabinõu kui hinnakujundust mõjutav 
element, ei ole saagikoristusaegade 
erinevused turustuskampaaniaid edukalt 
alustavates liikmesriikides enam 
asjakohased, sest süsteemiga ei sätestata 
enam hindasid, mis kajastaksid 
sekkumistasemeid ja igakuist 
juurdekasvu. Lihtsustamise huvides tuleks 

(3) Teraviljade puhul tuleks süsteemi 
muuta, et tagada sektori konkurentsivõime 
ja turule orienteeritus, kasutades sekkumist 
turvaabinõuna turuhäirete korral ja aidates 
põllumajandustootjatel reageerida 
turutingimustele. Nõukogu järeldustes 
maisi sekkumissüsteemi reformi kohta 
esitati kogu teravilja sekkumissüsteemi 
ülevaade „tervisekontrolli” kontekstis, 
võttes aluseks analüüsi, milles osutati 
odraga seotud täiendava sekkumise ohule, 
kui hinnad on madalad. Praegune 
teraviljaga seotud väljavaade on siiski 
märkimisväärselt muutunud ja seda 
iseloomustab soodus maailmaturuhind, mis 
tuleneb suurenevast nõudlusest maailmas
ja maailma teraviljavarude vähesusest. 
Sellega seoses on olukorras, kus muude 
söödateraviljade puhul määratakse 
sekkumistasemeks null samaks 
ajavahemikuks kui maisi reform, võimalik 
sekkumine, mis ei mõjuta negatiivselt 
teraviljaturgu tervikuna. Teraviljasektori 
väljavaade kehtib ka kõva nisu puhul, mis 
tähendab, et sekkumisostu võib kaotada, 
kuna see ei ole enam asjakohane, sest 
turuhinnad on sekkumishinnast alati 
märkimisväärselt kõrgemad. Kuna 
teraviljaga seotud sekkumine on pigem 
turvaabinõu, tuleks sekkumist alustada 
alles turustusaasta viimasel kolmel kuul.
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teraviljaga seotud sekkumise kuupäevad 
kogu ühenduses ühtlustada.

Or. de

(Tõlkija märkus: KOM-teksti tõlke põhjenduste nummerdust on muudetud käesolevat teksti 
läbivalt muudatusettepanekute päistes ja parempoolsetes veergudes.)

Selgitus

 Durch die Eröffnung drei Monate vor Ende des Wirtschaftsjahres ist es möglich, die 
Spekulation zu vermeiden und trotzdem die Rolle der Intervention als Sicherheitsnetz 
beizubehalten.

Muudatusettepanek 41
Elisabeth Jeggle

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(54) Alates 2003. aasta reformist on 
riisisektori konkurentsivõime kasvanud, 
tootmine on stabiilne, kättesaadavus on 
vähenenud, pidades silmas suurenenud 
nõudlust nii ühenduses kui ka 
maailmaturul, ja eeldatav hind on oluliselt 
kõrgem kui sekkumishind. Seepärast ei ole 
vaja enam näha ette riisi 
sekkumiskokkuostu ja see tuleks kaotada.

(4) Alates 2003. aasta reformist on 
riisisektori konkurentsivõime kasvanud, 
tootmine on stabiilne, kättesaadavus on 
vähenenud, pidades silmas suurenenud 
nõudlust nii ühenduses kui ka 
maailmaturul, ja eeldatav hind on oluliselt 
kõrgem kui sekkumishind. Sekkumine 
tuleks aga turvaabinõuna siiski säilitada.

Or. de

Selgitus

Da eine rückläufige Marktentwicklung aus den unterschiedlichsten Gründen nicht 
ausgeschlossen werden kann, sollte ein gewisses Sicherheitsnetz für den Reissektor erhalten 
bleiben.
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Muudatusettepanek 42
Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(55) On ette näha, et sealiha tootmine ja 
tarbimine suurenevad keskmise pikkusega 
ajavahemiku jooksul, kuigi aeglasemalt 
kui eelmisel kümnendil, ja seda kanaliha 
konkurentsi ja kõrgemate söödahindade 
tõttu. Sealihahinnad jäävad eeldatavalt 
märgatavalt kõrgemaks kui 
sekkumishinnad. Sekkumiskokkuostu ei 
ole sealiha puhul mitu aastat kasutatud 
ning turuolukorda ja -perspektiive
arvestades tuleks see kaotada.

(5) On ette näha, et sealiha tootmine ja 
tarbimine suurenevad palju aeglasemalt 
kui eelmisel kümnendil, ja seda kanaliha 
konkurentsi ja kõrgemate söödahindade 
tõttu. Sealihahinnad võivad eeldatavalt 
langeda isegi taas sekkumishindadest 
madalamale tasemele. Sekkumiskokkuostu 
ei ole sealiha puhul küll mitu aastat 
kasutatud, kuid turuolukorda ja selle 
võimalikku arengut arvestades tuleks see 
säilitada.

Or. de

Selgitus

Gerade die Schweine haltenden Landwirte in der EU mussten in den letzten eineinhalb Jahren 
erfahren, dass die staatlichen Marktordnungsinstrumente bei extremen Marktlagen richtig 
angewendet für eine kurzfristige Entspannung sorgen können. Die Intervention sollte 
beibehalten werden, um in Krisenzeiten, die auch durch Entwicklungen außerhalb Europas 
hervorgerufen werden können, wirkungsvoll eingreifen zu können.

Muudatusettepanek 43
Constantin Dumitriu

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(55) On ette näha, et sealiha tootmine ja 
tarbimine suurenevad keskmise pikkusega 
ajavahemiku jooksul, kuigi aeglasemalt kui 
eelmisel kümnendil, ja seda kanaliha 
konkurentsi ja kõrgemate söödahindade 
tõttu. Sealihahinnad jäävad eeldatavalt 
märgatavalt kõrgemaks kui 

(5) On ette näha, et sealiha tootmine ja 
tarbimine suurenevad keskmise pikkusega 
ajavahemiku jooksul, kuigi aeglasemalt kui 
eelmisel kümnendil, ja seda kanaliha 
konkurentsi ja kõrgemate söödahindade 
tõttu. Sealihahinnad jäävad eeldatavalt 
märgatavalt kõrgemaks kui 



PE412.017v01-00 6/73 AM\738991ET.doc

ET

sekkumishinnad. Sekkumiskokkuostu ei 
ole sealiha puhul mitu aastat kasutatud 
ning turuolukorda ja perspektiive 
arvestades tuleks see kaotada.

sekkumishinnad. Sekkumiskokkuostu ei 
ole sealiha puhul mitu aastat kasutatud, 
kuid võttes arvesse turu muutmise 
võimalusi sanitaarsetel või muudel 
põhjustel eesmärgiga säilitada 
turvaabinõu, tuleks sekkumispõhimõte 
säilitada.

Or. ro

Selgitus

În continuare există pericole care pot afecta piaţa şi Uniunea Europeană trebuie să îşi 
păstreze pârghii de control prin care să poată proteja producătorii.

Muudatusettepanek 44
Lutz Goepel

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(56) Nende toodete sekkumiskokkuostu 
võib ohutult kaotada 2009. aastal, kuna 
praegune turuolukord ja -perspektiivid 
näitavad, et sekkumist ei saaks nende puhul 
2009. aastal kohaldada.

(6) Riisi ja sealiha sekkumiskokkuostu 
võib ohutult kaotada 2009. aastal, kuna 
praegune turuolukord ja -perspektiivid 
näitavad, et sekkumist ei saaks nende puhul 
2009. aastal kohaldada.

Or. de

Selgitus

 Die Abschaffung der Intervention sollte nur für Schweinefleisch und Reis von 2009 ab 
vorgenommen werden.
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Muudatusettepanek 45
Duarte Freitas

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Võttes arvesse piimaturu 
ebastabiilsust ning häireid ja kahju, mille 
on põhjustanud käesolevale 
turustusaastale piimakvootide 2%-line 
tõus tootmise tasandil, mis ei ole toonud 
kasu tarbijatele, ei tohi lühiajaliselt teha 
mitte mingeid muutusi piimakvootides. 
2010. aastal tuleb läbi viia piimasektori 
üldise olukorra asjakohane hindamine, 
mis võimaldab otsustada 
piimakvoodisüsteemi jätkamise pärast 
2015. aastat.

Or. pt

Muudatusettepanek 46
Duarte Freitas

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(58) Piimakvootide tõttu prognoositakse 
ühenduse üldisele piimatootmisele 
keskpikas perspektiivis järkjärgulist, kuid 
tagasihoidlikku langust, kuna jätkuv 
ümberstruktureerimine tooks 
liikmesriikides, kes ei kuulunud 
ühendusse enne 2004. aasta laienemist, 
kaasa piima abitootmise vähenemise, 
samas kui tootmise kasv jääb kvootide 
olemasolu tõttu piiratuks. Samal ajal 
nähakse ette, et töötlemiseks meiereidesse 
viidava piima kogus suureneb 
vaatlusalusel ajavahemikul jätkuvalt. 
Suurt sise- ja välisnõudlust arvesse võttes 
piirab piimakvoodisüsteem praegu 

välja jäetud
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tootmise laiendamist, mis on vastupidine 
olukorrale, kui kvoodid kehtestati 
ületootmise piiramiseks. Sellises 
turuolukorras vähendavad kvoodid turule 
orienteeritust, kuna need moonutavad 
põllumajandustootjate reageeringut 
hinnasignaalidele ja takistavad 
efektiivsuse kasvu sektoris, aeglustades 
ümberkorraldusi. Kvoodid kaotatakse 
kavandatult 2015. aastal, et viia 
asjakohased kohandamised ellu järk-
järgult. Sellega seoses oleks tänu 
piimakvootide järkjärgulisele kaotamisele 
iga-aastase kasvu abil vastavalt käesoleva 
määruse I lisas sätestatule (1 % 
turustusaasta kohta ajavahemikul 
2009/2010–2013/2014) võimalik sujuv 
üleminek, vältides liigseid kohandusi 
pärast kvootide kaotamist.

Or. pt

Selgitus

Atendendo à instabilidade do mercado leiteiro e às perturbações e prejuízos que o aumento 
de 2% da quota de leite na actual campanha provocaram ao nível da produção, sem 
consequências positivas para os consumidores, não deve ser feita qualquer alteração às 
quotas de leite no curto prazo

Muudatusettepanek 47
Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(58) Piimakvootide tõttu prognoositakse 
ühenduse üldisele piimatootmisele 
keskpikas perspektiivis järkjärgulist, kuid 
tagasihoidlikku langust, kuna jätkuv 
ümberstruktureerimine tooks 
liikmesriikides, kes ei kuulunud 
ühendusse enne 2004. aasta laienemist, 
kaasa piima abitootmise vähenemise, 

välja jäetud
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samas kui tootmise kasv jääb kvootide 
olemasolu tõttu piiratuks. Samal ajal 
nähakse ette, et töötlemiseks meiereidesse 
viidava piima kogus suureneb 
vaatlusalusel ajavahemikul jätkuvalt. 
Suurt sise- ja välisnõudlust arvesse võttes 
piirab piimakvoodisüsteem praegu 
tootmise laiendamist, mis on vastupidine 
olukorrale, kui kvoodid kehtestati 
ületootmise piiramiseks. Sellises 
turuolukorras vähendavad kvoodid turule 
orienteeritust, kuna need moonutavad 
põllumajandustootjate reageeringut 
hinnasignaalidele ja takistavad 
efektiivsuse kasvu sektoris, aeglustades 
ümberkorraldusi. Kvoodid kaotatakse 
kavandatult 2015. aastal, et viia 
asjakohased kohandamised ellu järk-
järgult. Sellega seoses oleks tänu 
piimakvootide järkjärgulisele kaotamisele 
iga-aastase kasvu abil vastavalt käesoleva 
määruse I lisas sätestatule (1 % 
turustusaasta kohta ajavahemikul 
2009/2010–2013/2014) võimalik sujuv 
üleminek, vältides liigseid kohandusi 
pärast kvootide kaotamist.

Or. de

Selgitus

Mit dem Vorschlag der EU-Kommission, die Milchquoten ohne Beachtung der Marktlage und 
-entwicklung pauschal bis 2014 um 5% anzuheben, wird unnötig Druck auf den Milchpreis 
ausgeübt. Allein in den letzten beiden Milchwirtschaftsjahren wurden die Quoten EU-weit 
nicht ausgeschöpft (2-3 Millionen Tonnen Milchquote unterliefert). Wenn die Quotenmenge 
verändert werden soll, muss zeitnah zum betreffenden Wirtschaftsjahr erfolgen und nicht 
pauschal.

Es ist falsch von der EU-Kommission, sich bereits jetzt für das Auslaufen der Milchquoten 
zum Ende des Milchwirtschaftsjahres 2014/15 festzulegen. Das jetzige Milchquotensystem 
muss bis Ende März 2015 richtig und konsequent angewendet werden. Auch danach 
benötigen die Milchviehbetriebe ein schlüssiges System zum Mengenmanagement der Milch. 
Ich fordere die EU-Kommission auf, hierzu ein sinnvolles Maßnahmenpaket zur 
Mengensteuerung bei der Milch vorzulegen.
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Muudatusettepanek 48
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(58) Piimakvootide tõttu prognoositakse 
ühenduse üldisele piimatootmisele 
keskpikas perspektiivis järkjärgulist, kuid 
tagasihoidlikku langust, kuna jätkuv 
ümberstruktureerimine tooks 
liikmesriikides, kes ei kuulunud 
ühendusse enne 2004. aasta laienemist, 
kaasa piima abitootmise vähenemise, 
samas kui tootmise kasv jääb kvootide 
olemasolu tõttu piiratuks. Samal ajal 
nähakse ette, et töötlemiseks meiereidesse 
viidava piima kogus suureneb 
vaatlusalusel ajavahemikul jätkuvalt. 
Suurt sise- ja välisnõudlust arvesse võttes 
piirab piimakvoodisüsteem praegu 
tootmise laiendamist, mis on vastupidine 
olukorrale, kui kvoodid kehtestati 
ületootmise piiramiseks. Sellises 
turuolukorras vähendavad kvoodid turule 
orienteeritust, kuna need moonutavad 
põllumajandustootjate reageeringut 
hinnasignaalidele ja takistavad 
efektiivsuse kasvu sektoris, aeglustades 
ümberkorraldusi. Kvoodid kaotatakse 
kavandatult 2015. aastal, et viia 
asjakohased kohandamised ellu järk-
järgult. Sellega seoses oleks tänu 
piimakvootide järkjärgulisele kaotamisele 
iga-aastase kasvu abil vastavalt käesoleva 
määruse I lisas sätestatule (1 % 
turustusaasta kohta ajavahemikul 
2009/2010–2013/2014) võimalik sujuv 
üleminek, vältides liigseid kohandusi 
pärast kvootide kaotamist.

(8) Kehtiv piimakvoodisüsteem ei vasta 
kaasaegse piimatööstuse praegustele 
majanduslikele, sotsiaalsetele ja 
keskkonnanõuetele. Vältida tuleb 
piimatootmise täiendavat koondumist ja 
intensiivistumist vähestes soodustatud 
piirkondades. ELi piimatootmist tuleks 
edasi arendada eelkõige rohumaadega 
asukohtades. Lisaks tuleks vähendada 
ELi valgulise sööda puudujääki ning 
seega piimatootmise sõltuvust 
sisseveetavast söödast. Ühise 
põllumajanduspoliitika „tervisekontrolli” 
raames tuleks seega luua piimatootjate 
organisatsioonidele raamistik, mis on 
ELis piimatootjatele toeks piima tootmisel, 
kogumisel ja turustamisel omal vastutusel 
vajadustest lähtuvalt. Piimasektor vajab 
paindlikku kvaliteedile ja 
keskkonnasõbralikule tootmisele 
orienteeritud koguste juhtimist, mille 
eesmärgiks on vajadustest lähtuv 
tootmine, mis võimaldab ka kõikuva 
nõudluse korral kulusid katvaid 
tootjahindasid ning mis ei vaja 
turustamisel riiklikke subsiidiume ega mis 
tahes eksporditoetusi. Seega tuleb 
piimakvootide tõstmine tagasi lükata. 
Tootjaid tuleb pigem toetada 
kaubanduslikult mittetasuva 
piimatootmise vähendamisel ning selles 
osas, et nad oleksid võimelised osutama 
vastupanu selvehallide ja piimatööstuste 
dumpingutegevusele.

Or. de
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Muudatusettepanek 49
Stéphane Le Foll

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(58) Piimakvootide tõttu prognoositakse 
ühenduse üldisele piimatootmisele 
keskpikas perspektiivis järkjärgulist, kuid 
tagasihoidlikku langust, kuna jätkuv 
ümberstruktureerimine tooks 
liikmesriikides, kes ei kuulunud ühendusse 
enne 2004. aasta laienemist, kaasa piima 
abitootmise vähenemise, samas kui 
tootmise kasv jääb kvootide olemasolu 
tõttu piiratuks. Samal ajal nähakse ette, et 
töötlemiseks meiereidesse viidava piima 
kogus suureneb vaatlusalusel 
ajavahemikul jätkuvalt. Suurt sise- ja 
välisnõudlust arvesse võttes piirab 
piimakvoodisüsteem praegu tootmise 
laiendamist, mis on vastupidine 
olukorrale, kui kvoodid kehtestati 
ületootmise piiramiseks. Sellises 
turuolukorras vähendavad kvoodid turule
orienteeritust, kuna need moonutavad 
põllumajandustootjate reageeringut 
hinnasignaalidele ja takistavad 
efektiivsuse kasvu sektoris, aeglustades 
ümberkorraldusi. Kvoodid kaotatakse 
kavandatult 2015. aastal, et viia 
asjakohased kohandamised ellu järk-
järgult. Sellega seoses oleks tänu 
piimakvootide järkjärgulisele kaotamisele 
iga-aastase kasvu abil vastavalt käesoleva 
määruse I lisas sätestatule (1 % 
turustusaasta kohta ajavahemikul 
2009/2010–2013/2014) võimalik sujuv 
üleminek, vältides liigseid kohandusi 
pärast kvootide kaotamist.

(8) Piimakvootide liiga range haldamise 
tõttu prognoositakse ühenduse üldisele 
piimatootmisele keskpikas perspektiivis 
järkjärgulist, kuid tagasihoidlikku langust, 
kuna jätkuv ümberstruktureerimine tooks 
liikmesriikides, kes ei kuulunud ühendusse 
enne 2004. aasta laienemist, kaasa piima 
abitootmise vähenemise, samas kui 
tootmise kasv jääb kvootide praeguse 
haldamise tõttu piiratuks. Kvootide liiga 
range haldamise tõttu ei suuda osad 
liikmesriigid praegu täita sise- ja välisturu 
nõudlust ning osad liikmesriigid ei täida 
oma siseriiklikke kvoote. Selle olukorra 
lahendamiseks tuleb kohandada 
tootmisdefitsiidiga liikmesriikide 
tootmiskvoote kvootide iga-aastase ja 
asümmeetrilise suurendamisega selliselt, 
et need võimaldaksid katta liikmesriikide 
vajadusi, ilma et see põhjustaks 
piimahinna langust.

Or. fr
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Selgitus

Avant de programmer une fin annoncée des quotas laitiers avec les conséquences que l’on 
connaît pour les régions de production les plus fragiles (montagnes, zones défavorisées…) il 
apparaîtrait judicieux de mettre en place une gestion plus souple des quotas laitiers, sous 
forme d’augmentations asymétriques de ces quotas, afin de permettre aux Etats membres à 
qui il manque actuellement des volumes de lait, de répondre aux besoins de leurs marchés. 
Un bilan de cette nouvelle gestion sera établi en 2011. Ce n’est qu’à cette date qu’une 
décision sur l’avenir de la politique des quotas pourra être prise. 

Muudatusettepanek 50
Lutz Goepel

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(58) Piimakvootide tõttu prognoositakse 
ühenduse üldisele piimatootmisele 
keskpikas perspektiivis järkjärgulist, kuid 
tagasihoidlikku langust, kuna jätkuv 
ümberstruktureerimine tooks 
liikmesriikides, kes ei kuulunud ühendusse 
enne 2004. aasta laienemist, kaasa piima 
abitootmise vähenemise, samas kui 
tootmise kasv jääb kvootide olemasolu 
tõttu piiratuks. Samal ajal nähakse ette, et 
töötlemiseks meiereidesse viidava piima 
kogus suureneb vaatlusalusel ajavahemikul 
jätkuvalt. Suurt sise- ja välisnõudlust 
arvesse võttes piirab piimakvoodisüsteem 
praegu tootmise laiendamist, mis on 
vastupidine olukorrale, kui kvoodid 
kehtestati ületootmise piiramiseks. Sellises 
turuolukorras vähendavad kvoodid turule 
orienteeritust, kuna need moonutavad 
põllumajandustootjate reageeringut 
hinnasignaalidele ja takistavad efektiivsuse 
kasvu sektoris, aeglustades 
ümberkorraldusi. Kvoodid kaotatakse 
kavandatult 2015. aastal, et viia 
asjakohased kohandamised ellu järk-
järgult. Sellega seoses oleks tänu 
piimakvootide järkjärgulisele kaotamisele 

(8) Piimakvootide tõttu prognoositakse 
ühenduse üldisele piimatootmisele 
keskpikas perspektiivis järkjärgulist, kuid 
tagasihoidlikku langust, kuna jätkuv 
ümberstruktureerimine tooks 
liikmesriikides, kes ei kuulunud ühendusse 
enne 2004. aasta laienemist, kaasa piima 
abitootmise vähenemise, samas kui 
tootmise kasv jääb kvootide olemasolu 
tõttu piiratuks. Samal ajal nähakse ette, et 
töötlemiseks meiereidesse viidava piima 
kogus suureneb vaatlusalusel ajavahemikul 
jätkuvalt. Suurt sise- ja välisnõudlust 
arvesse võttes piirab piimakvoodisüsteem 
praegu tootmise laiendamist, mis on 
vastupidine olukorrale, kui kvoodid 
kehtestati ületootmise piiramiseks. Sellises 
turuolukorras vähendavad kvoodid turule 
orienteeritust, kuna need moonutavad 
põllumajandustootjate reageeringut 
hinnasignaalidele ja takistavad efektiivsuse 
kasvu sektoris, aeglustades 
ümberkorraldusi. Kvoodid kaotatakse 
kavandatult 2015. aastal, et viia 
asjakohased kohandamised ellu järk-
järgult. Kuni 2015. aastani tehtavate 
kohanduste kohta saab seisukoha võtta 
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iga-aastase kasvu abil vastavalt käesoleva 
määruse I lisas sätestatule (1 % 
turustusaasta kohta ajavahemikul 
2009/2010–2013/2014) võimalik sujuv 
üleminek, vältides liigseid kohandusi 
pärast kvootide kaotamist.

üksnes piimatootjate kõrvalmeetmetega 
seotult ja see tuleks teha sõltuvaks 2009. 
aasta turuseirest ning seega ei tuleks 
piimakvoodisüsteemi ühise 
põllumajanduspoliitika „tervisekontrolli” 
raames läbi vaadata. Piimakvoote tuleks 
kohandada alles alates turustusaastast 
2010/2011. 

Or. de

Selgitus

 Bevor einer erneuten Erhöhung der Milchquote, wie von der Kommission vorgeschlagen, 
zugestimmt werden kann, sollten die Auswirkungen der Erhöhung der Milchquote für das 
Wirtschaftsjahr 2008/09 um zwei Prozentpunkte eingehend bewertet werden. Deshalb ist eine 
bessere Bewertung der Marktsituation für Milch in den Jahren 2009/10 unbedingt 
erforderlich. Daher ist eine Überprüfung der Milchquotenregelung im Rahmen des GAP 
Gesundheitschecks nicht notwendig, da Schritte für eine ´soft-landing´ auch ab 2010 effizient 
eingestezt werden können. 

Muudatusettepanek 51
Ilda Figueiredo

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(58) Piimakvootide tõttu prognoositakse 
ühenduse üldisele piimatootmisele 
keskpikas perspektiivis järkjärgulist, kuid 
tagasihoidlikku langust, kuna jätkuv 
ümberstruktureerimine tooks 
liikmesriikides, kes ei kuulunud ühendusse 
enne 2004. aasta laienemist, kaasa piima 
abitootmise vähenemise, samas kui 
tootmise kasv jääb kvootide olemasolu 
tõttu piiratuks. Samal ajal nähakse ette, et 
töötlemiseks meiereidesse viidava piima 
kogus suureneb vaatlusalusel ajavahemikul 
jätkuvalt. Suurt sise- ja välisnõudlust 
arvesse võttes piirab piimakvoodisüsteem 
praegu tootmise laiendamist, mis on 
vastupidine olukorrale, kui kvoodid 

(8) Riiklike piimakvootide tõttu 
prognoositakse ühenduse üldisele 
piimatootmisele keskpikas perspektiivis 
järkjärgulist, kuid tagasihoidlikku langust, 
kuna jätkuv ümberstruktureerimine tooks 
liikmesriikides, kes ei kuulunud ühendusse 
enne 2004. aasta laienemist, kaasa piima 
abitootmise vähenemise, samas kui 
tootmise kasv jääb riiklike kvootide 
olemasolu tõttu piiratuks. Samal ajal 
nähakse ette, et töötlemiseks meiereidesse 
viidava piima kogus suureneb vaatlusalusel 
ajavahemikul jätkuvalt. Suurt sise- ja 
välisnõudlust arvesse võttes piirab 
piimakvoodisüsteem praegu tootmise 
laiendamist, mis on vastupidine olukorrale, 
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kehtestati ületootmise piiramiseks. Sellises 
turuolukorras vähendavad kvoodid turule 
orienteeritust, kuna need moonutavad 
põllumajandustootjate reageeringut 
hinnasignaalidele ja takistavad efektiivsuse 
kasvu sektoris, aeglustades 
ümberkorraldusi. Kvoodid kaotatakse 
kavandatult 2015. aastal, et viia 
asjakohased kohandamised ellu järk-
järgult. Sellega seoses oleks tänu 
piimakvootide järkjärgulisele kaotamisele 
iga-aastase kasvu abil vastavalt käesoleva 
määruse I lisas sätestatule (1 % 
turustusaasta kohta ajavahemikul 
2009/2010–2013/2014) võimalik sujuv 
üleminek, vältides liigseid kohandusi 
pärast kvootide kaotamist.

kui kvoodid kehtestati ületootmise 
piiramiseks. Sellises turuolukorras 
vähendavad kvoodid turule orienteeritust, 
kuna need moonutavad 
põllumajandustootjate reageeringut 
hinnasignaalidele ja takistavad efektiivsuse 
kasvu sektoris, aeglustades 
ümberkorraldusi. Tuleb muuta otsust, 
millega nähakse ette piimakvoodisüsteemi 
kaotamine 2015. aastal, et tagada 
süsteemi jätkamine, kuid seda 
asjakohasematel alustel kui siiani.

Or. pt

Selgitus

Embora com necessidade de ajustamento para o tornar mais justo, é necessário defender os 
direitos adquiridos que o sistema das quotas de produção representa no sector do leite, pois 
considera-se que o regime de quotas protege países e regiões de economia mais frágil e os 
pequenos produtores. O fim das mesmas conduziria à liberalização do sector, à concentração 
e intensificação da produção.

Muudatusettepanek 52
Peter Baco

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(58) Piimakvootide tõttu prognoositakse 
ühenduse üldisele piimatootmisele 
keskpikas perspektiivis järkjärgulist, kuid 
tagasihoidlikku langust, kuna jätkuv 
ümberstruktureerimine tooks 
liikmesriikides, kes ei kuulunud ühendusse 
enne 2004. aasta laienemist, kaasa piima 
abitootmise vähenemise, samas kui 
tootmise kasv jääb kvootide olemasolu 

(8) Piimakvootide tõttu prognoositakse 
ühenduse üldisele piimatootmisele 
keskpikas perspektiivis järkjärgulist, kuid 
tagasihoidlikku langust, kuna jätkuv 
ümberstruktureerimine tooks 
liikmesriikides, kes ei kuulunud ühendusse 
enne 2004. aasta laienemist, kaasa piima 
abitootmise vähenemise, samas kui 
tootmise kasv jääb kvootide olemasolu 
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tõttu piiratuks. Samal ajal nähakse ette, et 
töötlemiseks meiereidesse viidava piima 
kogus suureneb vaatlusalusel ajavahemikul 
jätkuvalt. Suurt sise- ja välisnõudlust 
arvesse võttes piirab piimakvoodisüsteem 
praegu tootmise laiendamist, mis on 
vastupidine olukorrale, kui kvoodid 
kehtestati ületootmise piiramiseks. Sellises 
turuolukorras vähendavad kvoodid turule 
orienteeritust, kuna need moonutavad 
põllumajandustootjate reageeringut 
hinnasignaalidele ja takistavad efektiivsuse 
kasvu sektoris, aeglustades 
ümberkorraldusi. Kvoodid kaotatakse 
kavandatult 2015. aastal, et viia 
asjakohased kohandamised ellu järk-
järgult. Sellega seoses oleks tänu 
piimakvootide järkjärgulisele kaotamisele 
iga-aastase kasvu abil vastavalt käesoleva 
määruse I lisas sätestatule (1 % 
turustusaasta kohta ajavahemikul 
2009/2010–2013/2014) võimalik sujuv 
üleminek, vältides liigseid kohandusi 
pärast kvootide kaotamist.

tõttu piiratuks. Samal ajal nähakse ette, et 
töötlemiseks meiereidesse viidava piima 
kogus suureneb vaatlusalusel ajavahemikul 
jätkuvalt. Suurt sise- ja välisnõudlust 
arvesse võttes piirab piimakvoodisüsteem 
praegu tootmise laiendamist, mis on 
vastupidine olukorrale, kui kvoodid 
kehtestati ületootmise piiramiseks. Sellises 
turuolukorras vähendavad kvoodid turule 
orienteeritust, kuna need moonutavad 
põllumajandustootjate reageeringut 
hinnasignaalidele ja takistavad efektiivsuse 
kasvu sektoris, aeglustades 
ümberkorraldusi. Kvoodid kaotatakse 
kavandatult 2015. aastal, et viia 
asjakohased kohandamised ellu järk-
järgult, võttes arvesse 2008. ja 2009. aasta 
kvootide suurendamise mõju hindamist 
ning Ameerika Ühendriikide ja Kanada 
vastavat kogemust. 

Or. sk

Selgitus

Volatilita na trhu s mliekom je súčasťou celkovej prirodzenej nestability agrárnych trhov.
Unáhlené zásahy, bez odozvy na doterajšie opatrenia môžu spôsobiť výraznú nestabilitu na 
trhu s mliekom.

Apriori rozhodnutie na niekoľko rokov dopredu o navýšení kvót na mlieko sa preto javí ako
neopodstatnene veľké riziko.

Muudatusettepanek 53
Jan Mulder

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(58) Piimakvootide tõttu prognoositakse 
ühenduse üldisele piimatootmisele 

(8) Piimakvootide tõttu prognoositakse 
ühenduse üldisele piimatootmisele 
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keskpikas perspektiivis järkjärgulist, kuid 
tagasihoidlikku langust, kuna jätkuv 
ümberstruktureerimine tooks 
liikmesriikides, kes ei kuulunud ühendusse 
enne 2004. aasta laienemist, kaasa piima 
abitootmise vähenemise, samas kui 
tootmise kasv jääb kvootide olemasolu 
tõttu piiratuks. Samal ajal nähakse ette, et 
töötlemiseks meiereidesse viidava piima 
kogus suureneb vaatlusalusel ajavahemikul 
jätkuvalt. Suurt sise- ja välisnõudlust 
arvesse võttes piirab piimakvoodisüsteem 
praegu tootmise laiendamist, mis on 
vastupidine olukorrale, kui kvoodid 
kehtestati ületootmise piiramiseks. Sellises 
turuolukorras vähendavad kvoodid turule 
orienteeritust, kuna need moonutavad 
põllumajandustootjate reageeringut
hinnasignaalidele ja takistavad efektiivsuse 
kasvu sektoris, aeglustades 
ümberkorraldusi. Kvoodid kaotatakse 
kavandatult 2015. aastal, et viia 
asjakohased kohandamised ellu järk-
järgult. Sellega seoses oleks tänu 
piimakvootide järkjärgulisele kaotamisele 
iga-aastase kasvu abil vastavalt käesoleva 
määruse I lisas sätestatule (1 %
turustusaasta kohta ajavahemikul 
2009/2010–2013/2014) võimalik sujuv 
üleminek, vältides liigseid kohandusi 
pärast kvootide kaotamist.

keskpikas perspektiivis järkjärgulist, kuid 
tagasihoidlikku langust, kuna jätkuv 
ümberstruktureerimine tooks 
liikmesriikides, kes ei kuulunud ühendusse 
enne 2004. aasta laienemist, kaasa piima 
abitootmise vähenemise, samas kui 
tootmise kasv jääb kvootide olemasolu 
tõttu piiratuks. Samal ajal nähakse ette, et 
töötlemiseks meiereidesse viidava piima 
kogus suureneb vaatlusalusel ajavahemikul 
jätkuvalt. Suurt sise- ja välisnõudlust 
arvesse võttes piirab piimakvoodisüsteem 
praegu tootmise laiendamist, mis on 
vastupidine olukorrale, kui kvoodid 
kehtestati ületootmise piiramiseks. Sellises 
turuolukorras vähendavad kvoodid turule 
orienteeritust, kuna need moonutavad 
põllumajandustootjate reageeringut 
hinnasignaalidele ja takistavad efektiivsuse 
kasvu sektoris, aeglustades 
ümberkorraldusi. Kvoodid kaotatakse 
kavandatult 2015. aastal, et viia 
asjakohased kohandamised ellu järk-
järgult. Sellega seoses oleks tänu 
piimakvootide järkjärgulisele kaotamisele 
iga-aastase kasvu abil vastavalt käesoleva 
määruse I lisas sätestatule (3%
turustusaasta kohta ajavahemikul 
2009/2010–2014/2015) võimalik sujuv 
üleminek, vältides liigseid kohandusi 
pärast kvootide kaotamist. 

Or. en

Selgitus

The economic analysis done by the IDEI concluded that the annual increase of the milk 
production in the EU will be 0.7% and 0.8% when the quota will be annually increased with 
respectively 1% and 2% until 2015. In terms of real EU milk production the difference 
between the two ´soft landing´ scenarios is minimal, but a larger annual quota increase can 
be extremely important for some member states to ensure a soft landing for their dairy sectors 
as called for by the Goepel report §82. 
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Muudatusettepanek 54
Niels Busk

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(58) Piimakvootide tõttu prognoositakse 
ühenduse üldisele piimatootmisele 
keskpikas perspektiivis järkjärgulist, kuid 
tagasihoidlikku langust, kuna jätkuv 
ümberstruktureerimine tooks 
liikmesriikides, kes ei kuulunud ühendusse 
enne 2004. aasta laienemist, kaasa piima 
abitootmise vähenemise, samas kui 
tootmise kasv jääb kvootide olemasolu 
tõttu piiratuks. Samal ajal nähakse ette, et 
töötlemiseks meiereidesse viidava piima 
kogus suureneb vaatlusalusel ajavahemikul 
jätkuvalt. Suurt sise- ja välisnõudlust 
arvesse võttes piirab piimakvoodisüsteem 
praegu tootmise laiendamist, mis on 
vastupidine olukorrale, kui kvoodid 
kehtestati ületootmise piiramiseks. Sellises 
turuolukorras vähendavad kvoodid turule 
orienteeritust, kuna need moonutavad 
põllumajandustootjate reageeringut 
hinnasignaalidele ja takistavad efektiivsuse 
kasvu sektoris, aeglustades
ümberkorraldusi. Kvoodid kaotatakse 
kavandatult 2015. aastal, et viia 
asjakohased kohandamised ellu järk-
järgult. Sellega seoses oleks tänu 
piimakvootide järkjärgulisele kaotamisele 
iga-aastase kasvu abil vastavalt käesoleva 
määruse I lisas sätestatule (1 %
turustusaasta kohta ajavahemikul 
2009/2010–2013/2014) võimalik sujuv 
üleminek, vältides liigseid kohandusi 
pärast kvootide kaotamist.

(8) Piimakvootide tõttu prognoositakse 
ühenduse üldisele piimatootmisele 
keskpikas perspektiivis järkjärgulist, kuid 
tagasihoidlikku langust, kuna jätkuv 
ümberstruktureerimine tooks 
liikmesriikides, kes ei kuulunud ühendusse 
enne 2004. aasta laienemist, kaasa piima 
abitootmise vähenemise, samas kui 
tootmise kasv jääb kvootide olemasolu 
tõttu piiratuks. Samal ajal nähakse ette, et 
töötlemiseks meiereidesse viidava piima 
kogus suureneb vaatlusalusel ajavahemikul 
jätkuvalt. Suurt sise- ja välisnõudlust 
arvesse võttes piirab piimakvoodisüsteem 
praegu tootmise laiendamist, mis on 
vastupidine olukorrale, kui kvoodid 
kehtestati ületootmise piiramiseks. Sellises 
turuolukorras vähendavad kvoodid turule 
orienteeritust, kuna need moonutavad 
põllumajandustootjate reageeringut 
hinnasignaalidele ja takistavad efektiivsuse 
kasvu sektoris, aeglustades 
ümberkorraldusi. Kvoodid kaotatakse 
kavandatult 2015. aastal, et viia 
asjakohased kohandamised ellu järk-
järgult. Sellega seoses oleks tänu 
piimakvootide järkjärgulisele kaotamisele 
iga-aastase kasvu abil vastavalt käesoleva 
määruse I lisas sätestatule (2%
turustusaasta kohta ajavahemikul 
2009/2010––2014/2015) võimalik sujuv 
üleminek, vältides liigseid kohandusi 
pärast kvootide kaotamist. 

Or. en

Selgitus

The economic analysis done by the IDEI (Institut d´Economie Industrielle) concluded that the 
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world demand for dairy commodities annually grows with 2 - 3 % and that the annual 
increase of the milk production in the EU will be 0.7% and 0.8% when the quota will be 
annually increased with respectively 1% and 2% until 2015. In terms of real EU milk 
production the difference between the two ´soft landing´ scenarios is minimal, but a larger 
annual quota increase can be extremely important for some Member States to ensure a soft 
landing for their dairy sectors, as called for by the Goepel report §82. 

Muudatusettepanek 55
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(58) Piimakvootide tõttu prognoositakse 
ühenduse üldisele piimatootmisele 
keskpikas perspektiivis järkjärgulist, kuid 
tagasihoidlikku langust, kuna jätkuv 
ümberstruktureerimine tooks 
liikmesriikides, kes ei kuulunud ühendusse 
enne 2004. aasta laienemist, kaasa piima 
abitootmise vähenemise, samas kui 
tootmise kasv jääb kvootide olemasolu 
tõttu piiratuks. Samal ajal nähakse ette, et 
töötlemiseks meiereidesse viidava piima 
kogus suureneb vaatlusalusel ajavahemikul 
jätkuvalt. Suurt sise- ja välisnõudlust 
arvesse võttes piirab piimakvoodisüsteem 
praegu tootmise laiendamist, mis on 
vastupidine olukorrale, kui kvoodid 
kehtestati ületootmise piiramiseks. Sellises 
turuolukorras vähendavad kvoodid turule 
orienteeritust, kuna need moonutavad 
põllumajandustootjate reageeringut 
hinnasignaalidele ja takistavad efektiivsuse 
kasvu sektoris, aeglustades 
ümberkorraldusi. Kvoodid kaotatakse 
kavandatult 2015. aastal, et viia 
asjakohased kohandamised ellu järk-
järgult. Sellega seoses oleks tänu 
piimakvootide järkjärgulisele kaotamisele 
iga-aastase kasvu abil vastavalt käesoleva 
määruse I lisas sätestatule (1 %
turustusaasta kohta ajavahemikul 
2009/2010–2013/2014) võimalik sujuv 

(8) Piimakvootide tõttu prognoositakse 
ühenduse üldisele piimatootmisele 
keskpikas perspektiivis järkjärgulist, kuid 
tagasihoidlikku langust, kuna jätkuv 
ümberstruktureerimine tooks 
liikmesriikides, kes ei kuulunud ühendusse 
enne 2004. aasta laienemist, kaasa piima 
abitootmise vähenemise, samas kui 
tootmise kasv jääb kvootide olemasolu 
tõttu piiratuks. Samal ajal nähakse ette, et 
töötlemiseks meiereidesse viidava piima 
kogus suureneb vaatlusalusel ajavahemikul 
jätkuvalt. Suurt sise- ja välisnõudlust 
arvesse võttes piirab piimakvoodisüsteem 
praegu tootmise laiendamist, mis on 
vastupidine olukorrale, kui kvoodid 
kehtestati ületootmise piiramiseks. Sellises 
turuolukorras vähendavad kvoodid turule 
orienteeritust, kuna need moonutavad 
põllumajandustootjate reageeringut 
hinnasignaalidele ja takistavad efektiivsuse 
kasvu sektoris, aeglustades 
ümberkorraldusi. Kvoodid kaotatakse 
kavandatult 2015. aastal, et viia 
asjakohased kohandamised ellu järk-
järgult. Sellega seoses oleks tänu 
piimakvootide järkjärgulisele kaotamisele 
iga-aastase kasvu abil vastavalt käesoleva 
määruse I lisas sätestatule (2%
turustusaasta kohta ajavahemikul 
2009/2010–2014/2015) võimalik sujuv 



AM\738991ET.doc 19/73 PE412.017v01-00

ET

üleminek, vältides liigseid kohandusi 
pärast kvootide kaotamist.

üleminek, vältides liigseid kohandusi 
pärast kvootide kaotamist.

Or. en

Muudatusettepanek 56
Lily Jacobs, Brian Simpson, Neil Parish, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(58) Piimakvootide tõttu prognoositakse 
ühenduse üldisele piimatootmisele
keskpikas perspektiivis järkjärgulist, kuid 
tagasihoidlikku langust, kuna jätkuv 
ümberstruktureerimine tooks 
liikmesriikides, kes ei kuulunud ühendusse 
enne 2004. aasta laienemist, kaasa piima 
abitootmise vähenemise, samas kui 
tootmise kasv jääb kvootide olemasolu 
tõttu piiratuks. Samal ajal nähakse ette, et 
töötlemiseks meiereidesse viidava piima 
kogus suureneb vaatlusalusel ajavahemikul 
jätkuvalt. Suurt sise- ja välisnõudlust 
arvesse võttes piirab piimakvoodisüsteem 
praegu tootmise laiendamist, mis on 
vastupidine olukorrale, kui kvoodid 
kehtestati ületootmise piiramiseks. Sellises 
turuolukorras vähendavad kvoodid turule 
orienteeritust, kuna need moonutavad 
põllumajandustootjate reageeringut 
hinnasignaalidele ja takistavad efektiivsuse 
kasvu sektoris, aeglustades 
ümberkorraldusi. Kvoodid kaotatakse 
kavandatult 2015. aastal, et viia 
asjakohased kohandamised ellu järk-
järgult. Sellega seoses oleks tänu 
piimakvootide järkjärgulisele kaotamisele 
iga-aastase kasvu abil vastavalt käesoleva 
määruse I lisas sätestatule (1 %
turustusaasta kohta ajavahemikul 
2009/2010–2013/2014) võimalik sujuv 
üleminek, vältides liigseid kohandusi 
pärast kvootide kaotamist.

(8) Piimakvootide tõttu prognoositakse 
ühenduse üldisele piimatootmisele 
keskpikas perspektiivis järkjärgulist, kuid 
tagasihoidlikku langust, kuna jätkuv 
ümberstruktureerimine tooks 
liikmesriikides, kes ei kuulunud ühendusse 
enne 2004. aasta laienemist, kaasa piima 
abitootmise vähenemise, samas kui 
tootmise kasv jääb kvootide olemasolu 
tõttu piiratuks. Samal ajal nähakse ette, et 
töötlemiseks meiereidesse viidava piima 
kogus suureneb vaatlusalusel ajavahemikul 
jätkuvalt. Suurt sise- ja välisnõudlust 
arvesse võttes piirab piimakvoodisüsteem 
praegu tootmise laiendamist, mis on 
vastupidine olukorrale, kui kvoodid 
kehtestati ületootmise piiramiseks. Sellises 
turuolukorras vähendavad kvoodid turule 
orienteeritust, kuna need moonutavad 
põllumajandustootjate reageeringut 
hinnasignaalidele ja takistavad efektiivsuse 
kasvu sektoris, aeglustades 
ümberkorraldusi. Kvoodid kaotatakse 
kavandatult 2015. aastal, et viia 
asjakohased kohandamised ellu järk-
järgult. Sellega seoses oleks tänu 
piimakvootide järkjärgulisele kaotamisele 
iga-aastase kasvu abil vastavalt käesoleva 
määruse I lisas sätestatule (vähemalt 2%
turustusaasta kohta ajavahemikul 
2009/2010–2013/2014) võimalik sujuv 
üleminek, vältides liigseid kohandusi 
pärast kvootide kaotamist. 
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Or. en

Selgitus

To provide for a smooth transition ahead of the milk quota expiry in 2015, a "soft landing" is 
required. An annual milk quota increase of at least 2% would better provide for a soft 
landing, while also allowing those countries with greater production potential to benefit from 
the improved global prospects in the dairy sector. 

Muudatusettepanek 57
Czesław Adam Siekierski

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(58) Piimakvootide tõttu prognoositakse 
ühenduse üldisele piimatootmisele 
keskpikas perspektiivis järkjärgulist, kuid 
tagasihoidlikku langust, kuna jätkuv 
ümberstruktureerimine tooks 
liikmesriikides, kes ei kuulunud ühendusse 
enne 2004. aasta laienemist, kaasa piima 
abitootmise vähenemise, samas kui 
tootmise kasv jääb kvootide olemasolu 
tõttu piiratuks. Samal ajal nähakse ette, et 
töötlemiseks meiereidesse viidava piima 
kogus suureneb vaatlusalusel ajavahemikul 
jätkuvalt. Suurt sise- ja välisnõudlust 
arvesse võttes piirab piimakvoodisüsteem 
praegu tootmise laiendamist, mis on 
vastupidine olukorrale, kui kvoodid 
kehtestati ületootmise piiramiseks. Sellises 
turuolukorras vähendavad kvoodid turule 
orienteeritust, kuna need moonutavad 
põllumajandustootjate reageeringut 
hinnasignaalidele ja takistavad efektiivsuse 
kasvu sektoris, aeglustades 
ümberkorraldusi. Kvoodid kaotatakse 
kavandatult 2015. aastal, et viia
asjakohased kohandamised ellu järk-
järgult. Sellega seoses oleks tänu 
piimakvootide järkjärgulisele kaotamisele 
iga-aastase kasvu abil vastavalt käesoleva 
määruse I lisas sätestatule (1 %

(8) Piimakvootide tõttu prognoositakse 
ühenduse üldisele piimatootmisele 
keskpikas perspektiivis järkjärgulist, kuid 
tagasihoidlikku langust, kuna jätkuv 
ümberstruktureerimine tooks 
liikmesriikides, kes ei kuulunud ühendusse 
enne 2004. aasta laienemist, kaasa piima 
abitootmise vähenemise, samas kui 
tootmise kasv jääb kvootide olemasolu 
tõttu piiratuks. Samal ajal nähakse ette, et 
töötlemiseks meiereidesse viidava piima 
kogus suureneb vaatlusalusel ajavahemikul 
jätkuvalt. Suurt sise- ja välisnõudlust 
arvesse võttes piirab piimakvoodisüsteem 
praegu tootmise laiendamist, mis on 
vastupidine olukorrale, kui kvoodid 
kehtestati ületootmise piiramiseks. Sellises 
turuolukorras vähendavad kvoodid turule 
orienteeritust, kuna need moonutavad 
põllumajandustootjate reageeringut 
hinnasignaalidele ja takistavad efektiivsuse 
kasvu sektoris, aeglustades 
ümberkorraldusi. Kui piimakvoodid
kaotatakse kavandatult 2015. aastal, tuleb
asjakohased kohandamised viia ellu järk-
järgult. Sellega seoses oleks tänu 
piimakvootide järkjärgulisele kaotamisele 
iga-aastase kasvu abil vastavalt käesoleva 
määruse I lisas sätestatule (2 %
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turustusaasta kohta ajavahemikul 
2009/2010–2013/2014) võimalik sujuv 
üleminek, vältides liigseid kohandusi 
pärast kvootide kaotamist.

turustusaasta kohta ajavahemikul 
2009/2010–2013/2014) võimalik sujuv 
üleminek, vältides liigseid kohandusi 
pärast kvootide kaotamist.

Or. pl

Muudatusettepanek 58
Kyösti Virrankoski

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(58) Piimakvootide tõttu prognoositakse 
ühenduse üldisele piimatootmisele 
keskpikas perspektiivis järkjärgulist, kuid 
tagasihoidlikku langust, kuna jätkuv 
ümberstruktureerimine tooks 
liikmesriikides, kes ei kuulunud ühendusse 
enne 2004. aasta laienemist, kaasa piima 
abitootmise vähenemise, samas kui 
tootmise kasv jääb kvootide olemasolu 
tõttu piiratuks. Samal ajal nähakse ette, et 
töötlemiseks meiereidesse viidava piima 
kogus suureneb vaatlusalusel ajavahemikul 
jätkuvalt. Suurt sise- ja välisnõudlust 
arvesse võttes piirab piimakvoodisüsteem 
praegu tootmise laiendamist, mis on 
vastupidine olukorrale, kui kvoodid 
kehtestati ületootmise piiramiseks. Sellises 
turuolukorras vähendavad kvoodid turule 
orienteeritust, kuna need moonutavad 
põllumajandustootjate reageeringut 
hinnasignaalidele ja takistavad efektiivsuse 
kasvu sektoris, aeglustades 
ümberkorraldusi. Kvoodid kaotatakse 
kavandatult 2015. aastal, et viia 
asjakohased kohandamised ellu järk-
järgult. Sellega seoses oleks tänu 
piimakvootide järkjärgulisele kaotamisele 
iga-aastase kasvu abil vastavalt käesoleva 
määruse I lisas sätestatule (1 % 
turustusaasta kohta ajavahemikul 
2009/2010–2013/2014) võimalik sujuv 

(8) Riiklike piimakvootide tõttu 
prognoositakse ühenduse üldisele 
piimatootmisele keskpikas perspektiivis 
järkjärgulist, kuid tagasihoidlikku langust, 
kuna jätkuv ümberstruktureerimine tooks 
liikmesriikides, kes ei kuulunud ühendusse 
enne 2004. aasta laienemist, kaasa piima 
abitootmise vähenemise, samas kui 
tootmise kasv jääb riiklike kvootide 
olemasolu tõttu piiratuks. Samal ajal 
nähakse ette, et töötlemiseks meiereidesse 
viidava piima kogus suureneb vaatlusalusel 
ajavahemikul jätkuvalt. Suurt sise- ja 
välisnõudlust arvesse võttes piirab 
olemasolev piimakvoodisüsteem praegu 
tootmise laiendamist, mis on vastupidine 
olukorrale, kui kvoodid kehtestati 
ületootmise piiramiseks. Sellises 
turuolukorras vähendavad kvoodid turule 
orienteeritust, kuna need moonutavad 
põllumajandustootjate reageeringut 
hinnasignaalidele ja takistavad efektiivsuse 
kasvu sektoris, aeglustades 
ümberkorraldusi. Olemasolev 
piimakvoodisüsteem lõpeb 2015. aastal. 
Sellega seoses oleks tänu piimakvootide 
järkjärgulisele kaotamisele iga-aastase 
kasvu abil vastavalt käesoleva määruse I 
lisas sätestatule (2 % turustusaastal 
2008/2009 ja 1 % turustusaastatel 
2009/2010 ja 2010/2011) võimalik 
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üleminek, vältides liigseid kohandusi 
pärast kvootide kaotamist.

hõlbustada sujuvat üleminekut, vältides 
liigseid kohandusi pärast kvootide 
kaotamist. Luuakse piimafond, mida 
rahastatakse lisamaksu kohaldamisel 
saadavatest tuludest ja turupõhiste 
vahendite kaotamisest pärinevatest 
säästudest, ning seda fondi saavad 
liikmesriigid kasutada lüpsilehmatoetuse 
andmiseks mägipiirkondadele ja muudele 
ebasoodsas olukorras olevatele 
piirkondadele.

Or. en

Muudatusettepanek 59
Luis Manuel Capoulas Santos

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(58) Piimakvootide tõttu prognoositakse 
ühenduse üldisele piimatootmisele 
keskpikas perspektiivis järkjärgulist, kuid 
tagasihoidlikku langust, kuna jätkuv 
ümberstruktureerimine tooks 
liikmesriikides, kes ei kuulunud ühendusse 
enne 2004. aasta laienemist, kaasa piima 
abitootmise vähenemise, samas kui 
tootmise kasv jääb kvootide olemasolu 
tõttu piiratuks. Samal ajal nähakse ette, et 
töötlemiseks meiereidesse viidava piima 
kogus suureneb vaatlusalusel ajavahemikul 
jätkuvalt. Suurt sise- ja välisnõudlust 
arvesse võttes piirab piimakvoodisüsteem 
praegu tootmise laiendamist, mis on 
vastupidine olukorrale, kui kvoodid
kehtestati ületootmise piiramiseks. Sellises 
turuolukorras vähendavad kvoodid turule 
orienteeritust, kuna need moonutavad 
põllumajandustootjate reageeringut 
hinnasignaalidele ja takistavad 
efektiivsuse kasvu sektoris, aeglustades 
ümberkorraldusi. Kvoodid kaotatakse 
kavandatult 2015. aastal, et viia 

(8) Piimakvootide tõttu prognoositakse 
ühenduse üldisele piimatootmisele 
keskpikas perspektiivis järkjärgulist, kuid 
tagasihoidlikku langust, kuna jätkuv 
ümberstruktureerimine tooks 
liikmesriikides, kes ei kuulunud ühendusse 
enne 2004. aasta laienemist, kaasa piima 
abitootmise vähenemise, samas kui 
tootmise kasv jääb kvootide olemasolu 
tõttu piiratuks. Samal ajal nähakse ette, et 
töötlemiseks meiereidesse viidava piima 
kogus suureneb vaatlusalusel ajavahemikul 
jätkuvalt. Piimakvootide suurendamine
vastavalt käesoleva määruse I lisas 
sätestatule (2 % võrra turustusaasta kohta 
ajavahemikul 2008/2009 ning 1 % võrra 
turustusaasta kohta ajavahemikul 
2010/2011) võimaldab läbi viia 
piimasektori turuolukorra asjakohase 
hindamise. 
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asjakohased kohandamised ellu järk-
järgult. Sellega seoses oleks tänu 
piimakvootide järkjärgulisele kaotamisele 
iga-aastase kasvu abil vastavalt käesoleva 
määruse I lisas sätestatule (1 % 
turustusaasta kohta ajavahemikul 
2009/2010–2013/2014) võimalik sujuv 
üleminek, vältides liigseid kohandusi 
pärast kvootide kaotamist.

Or. pt

Muudatusettepanek 60
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(58) Piimakvootide tõttu prognoositakse 
ühenduse üldisele piimatootmisele 
keskpikas perspektiivis järkjärgulist, kuid 
tagasihoidlikku langust, kuna jätkuv 
ümberstruktureerimine tooks 
liikmesriikides, kes ei kuulunud ühendusse 
enne 2004. aasta laienemist, kaasa piima 
abitootmise vähenemise, samas kui 
tootmise kasv jääb kvootide olemasolu 
tõttu piiratuks. Samal ajal nähakse ette, et 
töötlemiseks meiereidesse viidava piima 
kogus suureneb vaatlusalusel ajavahemikul 
jätkuvalt. Suurt sise- ja välisnõudlust 
arvesse võttes piirab piimakvoodisüsteem 
praegu tootmise laiendamist, mis on 
vastupidine olukorrale, kui kvoodid 
kehtestati ületootmise piiramiseks. Sellises 
turuolukorras vähendavad kvoodid turule 
orienteeritust, kuna need moonutavad 
põllumajandustootjate reageeringut 
hinnasignaalidele ja takistavad efektiivsuse 
kasvu sektoris, aeglustades 
ümberkorraldusi. Kvoodid kaotatakse 
kavandatult 2015. aastal, et viia 
asjakohased kohandamised ellu järk-
järgult. Sellega seoses oleks tänu

(8) Riiklike piimakvootide tõttu 
prognoositakse ühenduse üldisele 
piimatootmisele keskpikas perspektiivis 
järkjärgulist, kuid tagasihoidlikku langust, 
kuna jätkuv ümberstruktureerimine tooks 
liikmesriikides, kes ei kuulunud ühendusse 
enne 2004. aasta laienemist, kaasa piima 
abitootmise vähenemise, samas kui 
tootmise kasv jääb riiklike kvootide 
olemasolu tõttu piiratuks. Samal ajal 
nähakse ette, et töötlemiseks meiereidesse 
viidava piima kogus suureneb vaatlusalusel 
ajavahemikul jätkuvalt. Suurt sise- ja 
välisnõudlust arvesse võttes piirab 
piimakvoodisüsteem praegu tootmise 
laiendamist, mis on vastupidine olukorrale, 
kui kvoodid kehtestati ületootmise 
piiramiseks. Sellises turuolukorras 
vähendavad kvoodid turule orienteeritust, 
kuna need moonutavad 
põllumajandustootjate reageeringut 
hinnasignaalidele ja takistavad efektiivsuse 
kasvu sektoris, aeglustades 
ümberkorraldusi. Kvoodid kaotatakse 
kavandatult 2015. aastal, et viia
asjakohased kohandamised ellu järk-
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piimakvootide järkjärgulisele kaotamisele 
iga-aastase kasvu abil vastavalt käesoleva 
määruse I lisas sätestatule (1 % 
turustusaasta kohta ajavahemikul 
2009/2010–2013/2014) võimalik sujuv 
üleminek, vältides liigseid kohandusi 
pärast kvootide kaotamist.

järgult. Sellega seoses on piimakvootide 
järkjärguline kaotamine iga-aastase kasvu 
abil vastavalt käesoleva määruse I lisas 
sätestatule (1 % turustusaasta kohta 
ajavahemikul 2009/2010–2013/2014) 
ebapiisav nende liikmesriikide jaoks, kus 
nn pehme üleminekuperiood peab aitama 
põllumajandusettevõtetel valmistuda 
tugevnevaks konkurentsiks ning kus 
vajatakse diferentseeritud ja olulisemat 
suurendamist, et vältida liigseid kohandusi 
pärast kvootide kaotamist.

Or. es

Muudatusettepanek 61
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Enne piimakvootide kohandamist 
tuleb koostada analüüs mõju kohta, mida 
avaldab piimakvoodi tõstmine 2 % võrra 
1. aprilliks 2008. aastal. Euroopa 
Parlamendile esitatav aruanne peab 
kajastama nii maailmaturule kui ka ELi 
siseturule avalduvat mõju, samuti 
erinevate tootmispiirkondade arenguid 
tootja- ja tarbijahindade arengute ning 
sotsiaalvaldkondadele avalduva mõju 
osas. Seejuures tuleb arvesse võtta 
maastiku säilitamist looduslikult 
ebasoodsates piirkondades, 
kultuurmaastiku alalhoidmist ning
piimakarjakasvatusega tegelevate 
põllumajandusettevõtete 
konkurentsivõimet.

Or. de
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Muudatusettepanek 62
Lutz Goepel

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Alates 2009. aastast ei peaks 
piimatootjate investeeringutoetus olema 
enam piiritletud tõendatud kvootide 
kogusega, et tootjad saaksid investeerida 
rohkem turule orienteeritult. 

Or. de

Selgitus

Im Hinblick auf die zu erwartenden Veränderungen in der Milchquotenregelung ab 2015, 
sollte den Milchproduzenten im Voraus die Möglichkeit gegeben werden, sich an die 
Veränderungen anzupassen und marktorientiert zu investieren, im besonderen auch da die 
Laufzeiten für Anträge zur Investitionsförderung relativ lang sind. 

Muudatusettepanek 63
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) ELi tasandil ilmneb piimakvootide 
netokoguse alakasutamine, mis erineb 
suurel määral tootmiskvootide tegelikust 
olukorrast ja nende kasutamisest igas 
liikmesriigis. Seetõttu on vajalik, et 
käesolevast läbivaatamisest tulenevad 
muudatused hõlmaksid nende 
liikmesriikide erilist olukorda, kellel on 
struktuurilised raskused ja/või pakkumise 
ja nõudluse vahelisest pingest tulenevad 
siseprobleemid ning kelle jaoks on vaja 
suuremat tõusu kui algselt sätestatud 
üldine 1 % lineaarne tõus.
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Or. es

Muudatusettepanek 64
Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(59) Juustuturg laieneb pidevalt tänu 
suurenenud nõudlusele nii ühenduse sees 
kui ka väljaspool. Seepärast on 
juustuhinnad üldiselt olnud mõnda aega 
kindlal tasemel ja neid ei ole oluliselt 
mõjutanud institutsionaalsete hindade 
alandamine pakendamata toodete puhul 
(või ja pulber). Nii majanduslikust kui ka 
turukorralduse seisukohast ei ole alaline 
ega vabatahtlik abi sellise kalli ja 
turupõhise toote eraladustamiseks nagu 
juust enam põhjendatud ja sellise abi 
andmine tuleks kaotada.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Die Möglichkeit, Beihilfen für die private Lagerhaltung von Käse bereitzustellen, soll 
beibehalten werden.

Muudatusettepanek 65
Elisabeth Jeggle

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(59) Juustuturg laieneb pidevalt tänu 
suurenenud nõudlusele nii ühenduse sees 
kui ka väljaspool. Seepärast on 
juustuhinnad üldiselt olnud mõnda aega 

(9) Juustuturg laieneb pidevalt tänu 
suurenenud nõudlusele nii ühenduse sees 
kui ka väljaspool. Seepärast on 
juustuhinnad üldiselt olnud mõnda aega 
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kindlal tasemel ja neid ei ole oluliselt 
mõjutanud institutsionaalsete hindade 
alandamine pakendamata toodete puhul 
(või ja pulber). Nii majanduslikust kui ka 
turukorralduse seisukohast ei ole alaline 
ega vabatahtlik abi sellise kalli ja 
turupõhise toote eraladustamiseks nagu 
juust enam põhjendatud ja sellise abi 
andmine tuleks kaotada.

kindlal tasemel ja neid ei ole oluliselt 
mõjutanud institutsionaalsete hindade 
alandamine pakendamata toodete puhul 
(või ja pulber). Nii majanduslikust kui ka 
turukorralduse seisukohast ei ole alaline 
ega vabatahtlik abi sellise kalli ja 
turupõhise toote eraladustamiseks nagu 
juust küll praegu enam vajalik, kuid 
sellegi poolest tuleks sellise abi andmine
ka edaspidi turvaabinõuna säilitada.
Vabanevad rahalised vahendid tuleks 
suunata piimafondi.

Or. de

Selgitus

Da eine rückläufige Marktentwicklung aus den unterschiedlichsten Gründen nicht 
ausgeschlossen werden kann, sollte ein gewisses Sicherheitsnetz für den Käsesektor erhalten 
bleiben.

Muudatusettepanek 66
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(60) Või puhul kasutatakse eraladustusabi 
harva. Vaatamata sellele toimub või 
tootmine alati hooajaliselt, kuna 
piimatootmine ühenduses on samuti 
hooajaline. Seepärast võib esineda ajutist 
survet võiturule, mida saab leevendada 
hooajalise ladustamisega. Komisjon peaks 
siiski tegema otsuse põhjaliku 
turuanalüüsi alusel, mitte kohustuse 
alusel avada süsteem igal aastal, ja seega 
peaks süsteem muutuma vabatahtlikuks.

(10) Või puhul kasutatakse eraladustusabi 
harva. Vaatamata sellele toimub või 
tootmine alati hooajaliselt, kuna 
piimatootmine ühenduses on samuti 
hooajaline. Seepärast võib esineda ajutist 
survet võiturule, mida saab leevendada 
hooajalise ladustamisega. Otsus 
turutoetuse asjakohase määra kohta 
peaks põhinema koheste turuvajaduste 
kooskõlastatud analüüsil.

Or. en
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Muudatusettepanek 67
Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(62) Pagaritoodete ja jäätise 
valmistamiseks ning otsetarbimiseks 
kasutatava või müügitoetust on 
vähendatud kooskõlas või sekkumishinna 
alandamisega alates 2004. aastast ning 
see on olnud seetõttu null, enne kui 
pakkumismenetlused soodsa turuolukorra 
tõttu peatati. Müügitoetuse kavasid ei ole 
enam turu toetamiseks sekkumishinna 
tasandil vaja ja need tuleks seetõttu 
tühistada.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Die Möglichkeit, Absatzbeihilfen für Butter zu gewähren, soll beibehalten werden.

Muudatusettepanek 68
Elisabeth Jeggle

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(62) Pagaritoodete ja jäätise 
valmistamiseks ning otsetarbimiseks 
kasutatava või müügitoetust on vähendatud 
kooskõlas või sekkumishinna alandamisega 
alates 2004. aastast ning see on olnud 
seetõttu null, enne kui 
pakkumismenetlused soodsa turuolukorra 
tõttu peatati. Müügitoetuse kavasid ei ole 
enam turu toetamiseks sekkumishinna 
tasandil vaja ja need tuleks seetõttu 
tühistada.

(12) Pagaritoodete ja jäätise 
valmistamiseks ning otsetarbimiseks 
kasutatava või müügitoetust on vähendatud 
kooskõlas või sekkumishinna alandamisega 
alates 2004. aastast ning see on olnud 
seetõttu null, enne kui 
pakkumismenetlused soodsa turuolukorra 
tõttu peatati.
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Or. de

Selgitus

Da eine rückläufige Marktentwicklung aus den unterschiedlichsten Gründen nicht 
ausgeschlossen werden kann, sollte ein gewisses Sicherheitsnetz für Absatzbeihilfen bei 
Butter erhalten bleiben.

Muudatusettepanek 69
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(62) Pagaritoodete ja jäätise 
valmistamiseks ning otsetarbimiseks 
kasutatava või müügitoetust on vähendatud 
kooskõlas või sekkumishinna alandamisega 
alates 2004. aastast ning see on olnud 
seetõttu null, enne kui 
pakkumismenetlused soodsa turuolukorra 
tõttu peatati. Müügitoetuse kavasid ei ole 
enam turu toetamiseks sekkumishinna 
tasandil vaja ja need tuleks seetõttu 
tühistada.

(12) Pagaritoodete ja jäätise 
valmistamiseks ning otsetarbimiseks 
kasutatava või müügitoetust on vähendatud 
kooskõlas või sekkumishinna alandamisega 
alates 2004. aastast ning see on olnud 
seetõttu null, enne kui 
pakkumismenetlused soodsa turuolukorra 
tõttu peatati. Automaatseid iga-aastaseid
müügitoetuse kavasid ei ole enam turu 
toetamiseks sekkumishinna tasandil vaja, 
kuid Euroopa Komisjon peaks säilitama 
paindlikkuse tarbimistoetuse juurde tagasi 
pöörduda.

Or. en

Muudatusettepanek 70
Constantin Dumitriu

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(62) Pagaritoodete ja jäätise 
valmistamiseks ning otsetarbimiseks 
kasutatava või müügitoetust on vähendatud 
kooskõlas või sekkumishinna alandamisega 

(12) Pagaritoodete ja jäätise 
valmistamiseks ning otsetarbimiseks 
kasutatava või müügitoetust on vähendatud 
kooskõlas või sekkumishinna alandamisega 
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alates 2004. aastast ning see on olnud 
seetõttu null, enne kui 
pakkumismenetlused soodsa turuolukorra 
tõttu peatati. Müügitoetuse kavasid ei ole 
enam turu toetamiseks sekkumishinna 
tasandil vaja ja need tuleks seetõttu 
tühistada.

alates 2004. aastast ning see on olnud 
seetõttu null, enne kui 
pakkumismenetlused soodsa turuolukorra 
tõttu peatati. Müügitoetuse kavasid ei ole 
praegu enam turu toetamiseks 
sekkumishinna tasandil vaja ja seetõttu 
tuleks säilitada turvaabinõu tase.

Or. ro

Selgitus

Uniunea Europeană trebuie să îşi păstreze pârghii de control prin care să poată proteja 
producătorii.

Muudatusettepanek 71
Kyösti Virrankoski

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(63) Sarnaselt ühise põllumajanduspoliitika 
2003. aasta reformiga, mille eesmärk oli 
parandada ühenduse põllumajanduse 
konkurentsivõimet ning edendada rohkem 
turule orienteeritud ja säästvat 
põllumajandust, on vaja jätkata üleminekut 
tootmise toetamiselt tootjate toetamisele, 
kaotades sellise olemasoleva abi andmise, 
mis on sätestatud nõukogu 22. oktoobri 
2007. aasta määrusega (EÜ) nr 1234/2007 
(millega kehtestatakse 
põllumajandusturgude ühine korraldus ning 
mis käsitleb teatavate 
põllumajandustoodete erisätteid (ühise 
turukorralduse ühtne määrus)) kuivsööda, 
kanepi ja kartulitärklise suhtes, ja 
integreerides nende toodetega seotud 
toetuse iga põllumajandusettevõtte jaoks 
tootmisest lahti seotud sissetulekutoetuse 
süsteemi. Sarnaselt ühise 
põllumajanduspoliitika 2003. aasta 
reformiga ei muuda toetuse tootmisest lahti 

(13) Sarnaselt ühise põllumajanduspoliitika 
2003. aasta reformiga, mille eesmärk oli 
parandada ühenduse põllumajanduse 
konkurentsivõimet ning edendada rohkem 
turule orienteeritud ja säästvat 
põllumajandust, on vaja jätkata üleminekut 
tootmise toetamiselt tootjate toetamisele, 
kaotades sellise olemasoleva abi andmise, 
mis on sätestatud nõukogu 22. oktoobri 
2007. aasta määrusega (EÜ) nr 1234/2007 
(millega kehtestatakse 
põllumajandusturgude ühine korraldus ning 
mis käsitleb teatavate 
põllumajandustoodete erisätteid (ühise 
turukorralduse ühtne määrus)) kuivsööda, 
lina ja kanepi suhtes, ja integreerides 
nende toodetega seotud toetuse iga 
põllumajandusettevõtte jaoks tootmisest 
lahti seotud sissetulekutoetuse süsteemi. 
Sarnaselt ühise põllumajanduspoliitika 
2003. aasta reformiga ei muuda toetuse 
tootmisest lahti sidumine 
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sidumine põllumajandustootjatele 
tegelikult makstavaid toetussummasid, 
vaid suurendab märkimisväärselt 
sissetulekutoetuse tõhusust.

põllumajandustootjatele tegelikult 
makstavaid toetussummasid, vaid 
suurendab märkimisväärselt 
sissetulekutoetuse tõhusust.

Or. en

Muudatusettepanek 72
Constantin Dumitriu

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(64) Nõukogu otsustas 2000. aastal kaotada 
järk-järgult lühikese linakiu ja kanepikiu 
toetuse. See otsus jõustub alates 
2009/2010. turustusaastast määrusega (EÜ) 
nr 247/2008 ühise turukorralduse ühtsesse 
määrusesse tehtud muudatustega, nagu 
näiteks tavapärastel tootmisaladel 
kasvatatava lina töötlejatele antava 
täiendava töötlemistoetuse järkjärguline 
kaotamine. Pika linakiu toetus tuleks 
tootmisest lahti siduda. Kuid selleks, et 
tööstus saaks kohaneda, peaks pool ühtsele 
otsemaksete kavale üleminekust toimuma 
2011. aastal ja ülejäänud osa 2013. aastal.

(14) Nõukogu otsustas 2000. aastal kaotada 
järkjärgult lühikese linakiu ja kanepikiu 
toetuse. See otsus jõustub alates 
2009/2010. turustusaastast määrusega (EÜ) 
nr 247/2008 ühise turukorralduse ühtsesse 
määrusesse tehtud muudatustega, nagu 
näiteks tavapärastel tootmisaladel 
kasvatatava lina töötlejatele antava 
täiendava töötlemistoetuse järkjärguline 
kaotamine. Pika linakiu toetus tuleks 
tootmisest lahti siduda. Kuid selleks, et 
tööstus saaks kohaneda, peaks säilitama 
praegust süsteemi vähemalt kuni 
turustusaastani 2012/2013 ning 
Rumeenia ja Bulgaaria puhul isegi kuni 
turustusaastani 2014/2015.

Or. ro

Selgitus

Termenul propus iniţial era prea strâns. România şi Bulgaria vor trece la SPU abia din 2014.
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Muudatusettepanek 73
Lutz Goepel

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(64) Nõukogu otsustas 2000. aastal kaotada 
järk-järgult lühikese linakiu ja kanepikiu 
toetuse. See otsus jõustub alates 
2009/2010. turustusaastast määrusega (EÜ) 
nr 247/2008 ühise turukorralduse ühtsesse 
määrusesse tehtud muudatustega, nagu 
näiteks tavapärastel tootmisaladel 
kasvatatava lina töötlejatele antava 
täiendava töötlemistoetuse järkjärguline 
kaotamine. Pika linakiu toetus tuleks 
tootmisest lahti siduda. Kuid selleks, et 
tööstus saaks kohaneda, peaks pool ühtsele 
otsemaksete kavale üleminekust toimuma 
2011. aastal ja ülejäänud osa 2013. aastal.

(14) Nõukogu otsustas 2000. aastal kaotada 
järk-järgult lühikese linakiu ja kanepikiu 
toetuse. See otsus jõustub alates 
2009/2010. turustusaastast määrusega (EÜ) 
nr 247/2008 ühise turukorralduse ühtsesse 
määrusesse tehtud muudatustega, nagu 
näiteks tavapärastel tootmisaladel 
kasvatatava lina töötlejatele antava 
täiendava töötlemistoetuse järkjärguline 
kaotamine. Pika linakiu toetus tuleks 
tootmisest lahti siduda. Kuid selleks, et 
tööstus saaks kohaneda, peaks ühtsele 
otsemaksete kavale üleminek toimuma 
hiljemalt 2013. aastal.

Or. de

Selgitus

 In seiner Entschließung vom 12. März, die mit überwältigender Mehrheit angenommen 
wurde, hat das EP eine längere Übergangszeit bis spätestens 2013 vorgeschlagen, und seine 
Leitlinien sollen an dieser Stelle umgesetzt werden.

Muudatusettepanek 74
Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(65) Kuivsöödaga seotud korda reformiti 
2003. aastal, kui osa toetusest anti 
tootjatele ja seoti tootmisest lahti. Pidades 
silmas „tervisekontrolli” üldist suunda 
turule orienteerituse suurendamisele ja 
söödaturgude praegust väljavaadet, tuleks 
üleminek täielikule tootmisest 

(15) Kuivsöödaga seotud korda reformiti 
2003. aastal, kui osa toetusest anti 
tootjatele ja seoti tootmisest lahti. Pidades 
silmas „tervisekontrolli” üldist suunda 
turule orienteerituse suurendamisele ja 
söödaturgude praegust väljavaadet, tuleks 
üleminek täielikule tootmisest 
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lahtisidumisele terves sektoris lõpetada, 
sidudes ülejäänud toetuse tootmisest lahti. 

lahtisidumisele terves sektoris lõpetada 
hiljemalt 2013. aastal, sidudes ülejäänud 
toetuse tootmisest lahti. 

Töötlejatele antava toetuse maksmise 
lõpetamise mõjusid peaks olema võimalik 
leevendada asjakohaste kohandustega 
hinnas, mida makstakse tooraine 
tootjatele, kes saavad toetuse tootmisest 
lahtisidumise tulemusel suuremaid 
otsetoetuste õigusi. Töötlejatele antava 
toetuse lõpetamine on samuti 
põhjendatud, arvestades turuolukorda ja 
valgurikaste kultuuridega seotud 
väljavaateid tervikuna. Võttes arvesse 
asjaolu, et sektorit on pärast 2003. aasta 
reformi juba ümber korraldatud, ja 
konkreetset negatiivset keskkonnamõju, 
mida kuivsööda tootmine hiljutiste 
andmete põhjal tekitab, tuleks toetus 
toomisest lahti siduda, kuid sektori 
kohanemiseks oleks vaja ette näha lühike 
kaheaastane üleminekuperiood.

Or. de

Selgitus

Die Trockenfutterbranche benötigt noch einen längeren Übergangszeitraum mit 
Teilkopplung.

Muudatusettepanek 75
Lutz Goepel

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(65) Kuivsöödaga seotud korda reformiti 
2003. aastal, kui osa toetusest anti 
tootjatele ja seoti tootmisest lahti. Pidades 
silmas „tervisekontrolli” üldist suunda 
turule orienteerituse suurendamisele ja 
söödaturgude praegust väljavaadet, tuleks 
üleminek täielikule tootmisest 

(15) Kuivsöödaga seotud korda reformiti 
2003. aastal, kui osa toetusest anti 
tootjatele ja seoti tootmisest lahti. Pidades 
silmas „tervisekontrolli” üldist suunda 
turule orienteerituse suurendamisele ja 
söödaturgude praegust väljavaadet, tuleks 
üleminek täielikule tootmisest 
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lahtisidumisele terves sektoris lõpetada, 
sidudes ülejäänud toetuse tootmisest lahti. 
Töötlejatele antava toetuse maksmise 
lõpetamise mõjusid peaks olema võimalik 
leevendada asjakohaste kohandustega 
hinnas, mida makstakse tooraine tootjatele, 
kes saavad toetuse tootmisest lahtisidumise 
tulemusel suuremaid otsetoetuste õigusi. 
Töötlejatele antava toetuse lõpetamine on 
samuti põhjendatud, arvestades 
turuolukorda ja valgurikaste kultuuridega 
seotud väljavaateid tervikuna. Võttes 
arvesse asjaolu, et sektorit on pärast 2003. 
aasta reformi juba ümber korraldatud, ja 
konkreetset negatiivset keskkonnamõju,
mida kuivsööda tootmine hiljutiste 
andmete põhjal tekitab, tuleks toetus 
toomisest lahti siduda, kuid sektori 
kohanemiseks oleks vaja ette näha lühike 
kaheaastane üleminekuperiood.

lahtisidumisele terves sektoris lõpetada, 
sidudes ülejäänud toetuse tootmisest lahti. 
Töötlejatele antava toetuse maksmise 
lõpetamise mõjusid peaks olema võimalik 
leevendada asjakohaste kohandustega 
hinnas, mida makstakse tooraine tootjatele, 
kes saavad toetuse tootmisest lahtisidumise 
tulemusel suuremaid otsetoetuste õigusi. 
Töötlejatele antava toetuse lõpetamine on 
samuti põhjendatud, arvestades 
turuolukorda ja valgurikaste kultuuridega 
seotud väljavaateid tervikuna. Võttes 
arvesse asjaolu, et sektorit on pärast 2003. 
aasta reformi juba ümber korraldatud, ja
konkreetset negatiivset keskkonnamõju, 
mida kuivsööda tootmine hiljutiste 
andmete põhjal tekitab, tuleks toetus 
tootmisest lahti siduda, kuid sektori 
kohanemiseks oleks vaja seda teha 
hiljemalt 2013. aastal.

Or. de

Selgitus

 In seiner Entschließung vom 12. März, die mit überwältigender Mehrheit angenommen 
wurde, hat das EP eine längere Übergangszeit bis spätestens 2013 vorgeschlagen, und seine 
Leitlinien sollen an dieser Stelle umgesetzt werden.

Muudatusettepanek 76
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(67) Kodumaise ja rahvusvahelise 
teravilja- ja tärkliseturu arengu tõttu ei 
ole tärklise tootmistoetus enam seoses 
selle esialgsete eesmärkidega asjakohane 
ja seepärast tuleks see kaotada.
Turuolukord ja -perspektiivid on sellised, 
et toetuse suurus on juba mõnda aega 
null, ja see olukord arvatavasti jätkub, nii 

välja jäetud
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et toetuse võib kiiresti kaotada ilma 
negatiivsete mõjudeta sektorile.

Or. fr

Selgitus

Le système de la restitution à la production doit non seulement être maintenu mais la 
Commission devrait être invitée à présenter des propositions d’amélioration de ses modalités 
de fonctionnement.

Muudatusettepanek 77
Elisabeth Jeggle

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(68) Loomahaigustega seotud erandlikke 
turutoetusmeetmeid käsitlevate sätetega 
tuleb tegeleda riskijuhtimisega seotud 
horisontaalsätte raames ja seega tuleks 
see määrusest (EÜ) nr 1234/2007 välja 
jätta.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 78
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Arvestades tõhusa riskijuhtimise 
kasvavat olulisust, tuleks liikmesriikidele 
anda võimalus rahaliselt toetada 
põllumajandustootjate või tootjate 
organisatsioonide 
põllumajanduskindlustuse makseid ja 
rahastada teatavate majanduslike kahjude 
hüvitamist looma- või taimehaiguste 
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korral.

Or. es

Muudatusettepanek 79
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 a) Komisjon tühistab 2013. aastaks 
kõik eksporditoetused.

Or. en

Selgitus

European export subsidies have enabled the EU for years to sell its goods on the world 
market at prices below the costs of production. This dumping of agricultural products 
depresses world prices for agricultural products, undermining local production in developing 
countries. The EU should commit itself to eliminating all export subsidies in line with the 
Commission's commitments, outlined in its November Communication on the CAP Health 
Check.

Muudatusettepanek 80
Paulo Casaca

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt -1 (uus)
Määrus (EÜ) nr 247/2006
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-1) Määruse (EÜ) nr 247/2006 artikli 4 
lõiget 3 muudetakse järgmiselt:
„Erandina lõike 2 punktist a võib 
Assooridelt ühenduse teistesse 
piirkondadesse järgmistel aastatel 
tarnida järgmised maksimumkogused 
suhkrut (CN-kood 1701):
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2008: 3000 tonni

2009: 2 285 tonni

2010: 1 570 tonni

2011:  855 tonni.”

Or. pt

Selgitus

Esta alteração visa adiar por dois anos o calendário relativo à expedição de açúcar previsto 
no Regulamento 247/2006, adaptando-o à data real da entrada em vigor do regulamento. Os 
apoios consagrados no citado regulamento só foram vertidos em lei e aplicados a partir de 
Abril de 2007, não foi por isso sido possível beneficiar dos incentivos à produção de 
beterrada de 2006 e de 2007, isto porque as sementeiras referentes ao ano agrícola de 2007 
foram anteriores a Abril.

Muudatusettepanek 81
Duarte Freitas

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 (uus)
Määrus (EÜ) nr 247/2006
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-1) Määruse (EÜ) nr 247/2006 artikli 4 
lõiget 3 muudetakse järgmiselt:
„Erandina lõike 2 punktist a võib 
Assooridelt ühenduse teistesse 
piirkondadesse järgmistel aastatel 
tarnida järgmised maksimumkogused 
suhkrut (CN-kood 1701):

Or. pt
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Muudatusettepanek 82
Paulo Casaca

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-1 a) Määruse (EÜ) nr 247/2006 artikli 5 
lõiget 1 muudetakse järgmiselt:
„Määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 10 
lõikes 1 osutatud ajavahemiku jooksul 
kohaldatakse kõnealuse määruse artiklis 
13 osutatud C-suhkru suhtes, mis on 
eksporditud vastavalt komisjoni 14. 
septembri 1981. aasta määruse (EMÜ) 
nr 2670/81 (milles sätestatakse 
üksikasjalikud rakenduseeskirjad kvooti 
ületava suhkrutoodangu kohta) [18] 
asjaomastele sätetele ja mis on sisse 
toodud tarbimiseks Madeiral ja Kanaari 
saartel CN-koodi 1701 alla kuuluva 
valge suhkruna ning mis on sisse toodud 
rafineerimiseks ja tarbimiseks 
Assooridel CN-koodi 17011210 alla 
kuuluva toorsuhkruna, käesolevas 
määruses esitatud tingimuste kohaselt 
imporditollimaksudest vabastamise kava 
käesoleva määruse artiklis 2 osutatud 
prognoositava tarnebilansi piires.”

Or. pt

Selgitus

A exemplo do que já acontece nas Canárias e na Madeira a alteração proposta permite que 
possa ser incluído nos produtos abrangidos pelo regime específico de abastecimento o açúcar 
em bruto de cana quando importado de países terceiros, o que alarga as possibilidades de 
abastecimento para as empresas trasnformadoras das regiões ultraperiféricas.
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Muudatusettepanek 83
Duarte Freitas

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 247/2006
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-1 a) Määruse (EÜ) nr 247/2006 artikli 5 
lõiget 1 muudetakse järgmiselt:
„Määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 10 
lõikes 1 osutatud ajavahemiku jooksul 
kohaldatakse kõnealuse määruse artiklis 
13 osutatud C-suhkru suhtes, mis on 
eksporditud vastavalt komisjoni 14. 
septembri 1981. aasta määruse (EMÜ) 
nr 2670/81 (milles sätestatakse 
üksikasjalikud rakenduseeskirjad kvooti 
ületava suhkrutoodangu kohta) [18] 
asjaomastele sätetele ja mis on sisse 
toodud tarbimiseks Madeiral ja Kanaari 
saartel CN-koodi 1701 alla kuuluva 
valge suhkruna ning mis on sisse toodud 
rafineerimiseks ja tarbimiseks 
Assooridel CN-koodi 17011210 alla 
kuuluva toorsuhkruna, käesolevas 
määruses esitatud tingimuste kohaselt 
imporditollimaksudest vabastamise kava 
käesoleva määruse artiklis 2 osutatud 
prognoositava tarnebilansi piires.”

Or. pt

Muudatusettepanek 84
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1) Artikli 8 lõike 1 punkt b jäetakse välja. välja jäetud

Or. es

Selgitus

Esta enmienda restablece el precio de referencia para la intervención del arroz.

Muudatusettepanek 85
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1) Artikli 8 lõike 1 punkt b jäetakse välja. välja jäetud

Or. es

Selgitus

La intervención del arroz debe continuar en la situación actual como red de seguridad

Muudatusettepanek 86
Béla Glattfelder

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 1 
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 8 lõike 1 punkt b jäetakse välja. välja jäetud

Or. hu
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Selgitus

A világ élelmiszerpiacait egyre gyakoribbá váló kínálati sokkok rázzák meg. Ezért az 
élelmiszerárak kiszámíthatatlanabbá váltak, és jóval nagyobb áringadozások lehetnek a 
jövőben. Indokolt, hogy az EU élelmiszer-ellátásának biztonsága érdekében szükség esetén
intervenciós készletek álljanak rendelkezésre gabonából. 

Muudatusettepanek 87
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
Artikkel 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2) Artiklit 10 muudetakse järgmiselt: välja jäetud
a) lõiget 1 muudetakse järgmiselt:
i) punkt a asendatakse järgmisega:
„a) pehme nisu, oder, mais ja terasorgo;”;
ii) punkt b jäetakse välja; 

Or. es

Selgitus

Es necesario mantener la intervención para los productos incluidos actualmente en la OCM
única.

Muudatusettepanek 88
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
Artikkel 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2) Artiklit 10 muudetakse järgmiselt: välja jäetud



PE412.017v01-00 42/73 AM\738991ET.doc

ET

a) lõiget 1 muudetakse järgmiselt:
i) punkt a asendatakse järgmisega:
„a) pehme nisu, oder, mais ja terasorgo;”;
ii) punkt b jäetakse välja;
b) lõige 2 jäetakse välja.

Or. es

Selgitus

La intervención de cereales y arroz no debe modificarse y mantenerse como una red de 
seguridad

Muudatusettepanek 89
Elisabeth Jeggle

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
Artikkel 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklit 10 muudetakse järgmiselt:
a) lõiget 1 muudetakse järgmiselt:

välja jäetud

i) punkt a asendatakse järgmisega:
„a) pehme nisu, oder, mais ja terasorgo;”;
ii) punkt b jäetakse välja;
b) lõige 2 jäetakse välja.

Or. de

Selgitus

Die Interventionen sollten als Sicherheitsnetze weiterhin erhalten werden.
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Muudatusettepanek 90
Béla Glattfelder

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
Artikkel 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artiklit 10 muudetakse järgmiselt:
a) lõiget 1 muudetakse järgmiselt:

välja jäetud

i. punkt a asendatakse järgmisega:
„a) pehme nisu, oder, mais ja terasorgo;”;
ii. punkt b jäetakse välja;
b) lõige 2 jäetakse välja.

Or. hu

Selgitus

A világ élelmiszerpiacait egyre gyakoribbá váló kínálati sokkok rázzák meg. Ezért az 
élelmiszerárak kiszámíthatatlanabbá váltak, és jóval nagyobb áringadozások lehetnek a 
jövőben. Indokolt, hogy az EU élelmiszer-ellátásának biztonsága érdekében szükség esetén 
intervenciós készletek álljanak rendelkezésre gabonából. 

Muudatusettepanek 91
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 2 – punkt a – alapunkt ii a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
Artikkel 10 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

lisatakse punkt e a:
e a) CN-koodi 02031110 alla kuuluvad 
värsked või külmutatud searümbad või 
sea poolrümbad, CN-koodi ex02031915 
alla kuuluvad värsked või külmutatud 
kõhutükid (läbikasvanud) ja CN-koodi 
ex02090011 alla kuuluv värske või 
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külmutatud sulatamata searasv.

Or. en

Muudatusettepanek 92
Czesław Adam Siekierski

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
II osa – I jaotis – I peatükk – II jagu – II alajagu – artikkel 11 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) sealiha puhul kogu turustusaasta 
jooksul.

Or. pl

Muudatusettepanek 93
Csaba Sándor Tabajdi

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
II osa – I jaotis – I peatükk – II jagu – II alajagu – artikkel 12 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Pehme nisu puhul võib komisjon 
riikliku sekkumise peatada ilma artikli 195 
lõikes 1 osutatud komitee abita, kui Roueni 
tarnitud vähemalt 11 %-lise 
valgusisaldusega nisu hind on kõrgem kui 
võrdlushind. 

(2) Pehme nisu puhul võib komisjon 
riikliku sekkumise peatada ilma artikli 195 
lõikes 1 osutatud komitee abita, kui 
liikmesriigis või ühes selle piirkondadest 
on vähemalt 11 %-lise valgusisaldusega 
nisu hind on kõrgem kui võrdlushind.

Or. hu

Selgitus

Az intervenció működtetésének a Rouenból származó búza árához kötése hátrányos a tengeri 
kikötővel nem rendelkező országok termelői számára. A 101.31 eurós referenciaár mellett az 
intervenció nem nyújt védelmet a fő piactól távol élő termelők számára. 
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Muudatusettepanek 94
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
II osa – I jaotis – I peatükk – II jagu – II alajagu – artikkel 12 – punkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pehme nisu puhul võib komisjon riikliku 
sekkumise peatada ilma artikli 195 lõikes 
1 osutatud komitee abita, kui Roueni 
tarnitud vähemalt 11 %-lise 
valgusisaldusega nisu hind on kõrgem kui 
võrdlushind.

2. Pehme nisu puhul võib komisjon riikliku 
sekkumise peatada, kui Roueni tarnitud 
vähemalt 11 %-lise valgusisaldusega nisu 
hind on kõrgem kui võrdlushind. 

Komisjon taasalustab sekkumist ilma 
artikli 195 lõikes 1 osutatud komitee abita, 
kui käesoleva lõike esimeses lõigus 
osutatud tingimused enam ei kehti.

Komisjon taasalustab sekkumist, kui 
käesoleva lõike esimeses lõigus osutatud 
tingimused enam ei kehti. 

Or. fr

Selgitus

Aucune justification n'est donnée par la Commission pour retirer cette compétence au comité 
de gestion, qui réunit les experts sectoriels des Etats membres.

Muudatusettepanek 95
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
II osa – I jaotis – I peatükk – II jagu – II alajagu

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II osa I jaotise I peatüki II jao II alajagu 
asendatakse järgmisega:

välja jäetud

„II ALAJAGU
KOKKUOSTU VÄLJAKUULUTAMINE 

JA PEATAMINE
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Artikkel 11
Riikliku sekkumise ajavahemikud

Riiklik sekkumine toimub:
a) teraviljade puhul 1. novembrist 31. 
maini;
b) suhkru puhul turustusaastatel 
2008/2009 ja 2009/2010;
c) veise- ja vasikaliha puhul kogu 
turustusaasta jooksul; 
d) või ja lõssipulbri puhul 1. märtsist 31. 
augustini.

Artikkel 12
Riikliku sekkumise alustamine

1. Artiklis 11 osutatud ajavahemiku 
jooksul alustatakse riiklikku sekkumist:
a) teravilja, suhkru, või ja lõssipulbri 
puhul kuni artikli 13 lõikes 1 osutatud 
sekkumise ülemmäärade ulatuses;
b) komisjoni poolt ilma artikli 195 lõikes 1 
osutatud komitee abita veiseliha puhul, 
kui liikmesriigi või liikmesriigi piirkonna 
veiseliha keskmine turuhind, mis on 
registreeritud artikli 42 lõikes 1 sätestatud 
ühenduse rümpade klassifitseerimisskaala 
alusel, langeb vaatlusperioodil alla 1 560 
euro tonni kohta.
2. Pehme nisu puhul võib komisjon 
riikliku sekkumise peatada ilma artikli 
195 lõikes 1 osutatud komitee abita, kui 
Roueni tarnitud vähemalt 11 %-lise 
valgusisaldusega nisu hind on kõrgem kui 
võrdlushind.
Komisjon taasalustab sekkumist ilma 
artikli 195 lõikes 1 osutatud komitee abita, 
kui käesoleva lõike esimeses lõigus 
osutatud tingimused enam ei kehti.
3. Lõike 1 punktis b osutatud riikliku 
sekkumise veisliha puhul peatab komisjon 
ilma artikli 195 lõikes 1 osutatud komitee 
abita, kui kõnealuses punktis osutatud 
tingimusi enam vaatlusperioodil ei 
täideta.

Artikkel 13
Sekkumise ülemmäärad
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1. Riikliku sekkumise korras toimub 
kokkuost järgmises ulatuses:
a) odra, maisi ja terasorgo puhul 0 tonni 
igal artikli 11 punktis a osutatud 
perioodil;
b) suhkru puhul 600 000 tonni valget 
suhkrut iga turustusaasta kohta;
c) või puhul 30 000 tonni igal artikli 11 
punktis d osutatud perioodil;
d) lõssipulbri puhul 109 000 tonni igal 
artikli 11 punktis d osutatud perioodil.
2. Turustusaastal lõike 1 punkti b 
kohaselt ladustatud suhkru suhtes ei tohi 
kohaldada muid artiklites 32, 52 ja 63 
sätestatud ladustamismeetmeid.
3. Erandina lõikest 1 võib komisjon 
otsustada jätkata punktides a, c ja d 
osutatud toodete puhul riiklikku 
sekkumist ulatuses, mis ületab kõnealuses 
lõikes osutatud koguseid, kui turuolukord 
ja eelkõige turuhindade areng seda 
nõuab.”

Or. es

Selgitus

El régimen de intervención de cereales, arroz, azúcar, carne de vacuno, mantequilla, leche 
desnatada en polvo y porcino deben quedar en su situación actual funcionando como redes 
de seguridad.

Muudatusettepanek 96
Czesław Adam Siekierski

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
II osa – I jaotis – I peatükk – II jagu – II alajagu – artikkel 13 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) odra, maisi ja terasorgo puhul 0 tonni 
igal artikli 11 punktis a osutatud 
perioodil;

välja jäetud

Or. pl
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Muudatusettepanek 97
Béla Glattfelder

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
II osa – I jaotis – I peatükk – II jagu – II alajagu – artikkel 13 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) odra, maisi ja terasorgo puhul 0 tonni
igal artikli 11 punktis a osutatud 
perioodil;

välja jäetud

Or. hu

Selgitus

A világ élelmiszerpiacait egyre gyakoribbá váló kínálati sokkok rázzák meg. Ezért az 
élelmiszerárak kiszámíthatatlanabbá váltak, és jóval nagyobb áringadozások lehetnek a 
jövőben. Indokolt, hogy az EU élelmiszer-ellátásának biztonsága érdekében szükség esetén 
intervenciós készletek álljanak rendelkezésre gabonából. 

Muudatusettepanek 98
Csaba Sándor Tabajdi

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
II osa – I jaotis – I peatükk – II jagu – II alajagu – artikkel 13 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) odra, maisi ja terasorgo puhul 0 tonni 
igal artikli 11 punktis a osutatud perioodil;

a) maisi ja terasorgo puhul 0 tonni igal 
artikli 11 punktis a osutatud perioodil;

Or. hu

Selgitus

Az elmúlt időszak intervenciós felvásárlásának tapasztalatai nem indokolják az árpa 
intervenciójának a befagyasztását. Ugyanakkor az intervenció fenntartása a gabonapiac 
stabilitását jelentősen segítheti.
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Muudatusettepanek 99
Esther De Lange

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
II osa – I jaotis – I peatükk – II jagu – II alajagu – artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon määrab pakkumismenetluste 
teel kindlaks sekkumishinnad ja sekkumise 
raames vastuvõetavad kogused artikli 10 
punktides a, d, e ja f osutatud toodete 
jaoks. Eriolukordades võib 
pakkumismenetlusi piirata liikmesriigiga 
või liikmesriigi piirkonnaga või määrata 
sekkumishinnad ja sekkumise raames 
vastuvõetavad kogused kindlaks 
liikmesriigi või liikmesriigi piirkonna 
kohta registreeritud keskmiste turuhindade 
alusel.

Komisjon määrab pakkumismenetluste teel 
kindlaks sekkumishinnad ja sekkumise 
raames vastuvõetavad kogused artikli 10 
punktides a, d, e ja f osutatud toodete 
jaoks, kui on saavutatud artikli 13 lõikes 1 
sätestatud maksimumkogused. 
Eriolukordades võib pakkumismenetlusi 
piirata liikmesriigiga või liikmesriigi 
piirkonnaga või määrata sekkumishinnad ja 
sekkumise raames vastuvõetavad kogused 
kindlaks liikmesriigi või liikmesriigi 
piirkonna kohta registreeritud keskmiste 
turuhindade alusel.

Or. nl

Muudatusettepanek 100
Csaba Sándor Tabajdi

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
II osa – I jaotis – I peatükk – II jagu – III alajagu – artikkel 18 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) teravilja puhul kõrgem kui vastav 
sekkumishind;

välja jäetud

Or. hu

Selgitus

A gabonára ne vonatkozzon a pályázatos rendszerű, régiókra korlátozható intervenció, mert a 
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pályáztatási elv ellentétes a piaci stabilitást célzó egyéb intézkedésekkel. 

Muudatusettepanek 101
Esther De Lange

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
II osa – I jaotis – I peatükk – II jagu – III alajagu – artikkel 18 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) või puhul kõrgem kui 90 % 
võrdlushinnast;

c)või puhul on sekkumise ülemmäärade 
osas sekkumishinnaks kehtestatud 90 % 
võrdlushinnast vastavalt artikli 13 lõike 1 
punktile c;

Or. nl

Muudatusettepanek 102
Esther De Lange

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
II osa – I jaotis – I peatükk – II jagu – III alajagu – artikkel 18 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) lõssipulbri puhul kõrgem kui 
võrdlushind.

d)lõssipulbri puhul on sekkumise 
ülemmäärade osas sekkumishinnaks 
kehtestatud võrdlushind vastavalt artikli 
13 lõike 1 punktile d.

Or. nl

Muudatusettepanek 103
Constantin Dumitriu

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
II osa – I jaotis – I peatükk – II jagu – III alajagu – artikkel 18 – lõige 3 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) Sealihasektoris kehtestab 
standardkvaliteediga searümba 
sekkumishinna komisjon.  Sekkumishind 
ei tohi olla kõrgem kui 92% ega madalam 
kui 78% võrdlushinnast.
b) Muude standardkvaliteediga toodete 
kui searümba puhul saadakse 
sekkumishind asjassepuutuvate toodete 
turuväärtuse ja searümba turuväärtuse 
vahelisest seosest.
c) Muude kui standardkvaliteediga 
toodete puhul saadakse sekkumishind 
lähtuvalt vastava standardkvaliteedi 
kehtivast hinnast, hõlmates arvutustesse 
kvaliteedivahe võrreldes 
standardkvaliteediga. See hind kehtib 
kindlaksmääratud kvaliteedi kohta.

Or. ro

Selgitus

În continuare există pericole care pot afecta piaţa şi Uniunea Europeană trebuie să îşi 
păstreze pârghii de control prin care să poată proteja producătorii.

Muudatusettepanek 104
Csaba Sándor Tabajdi

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 6
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
Artikkel 31 – lõige 1 – punkt i – alapunkt cb a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

cb a) nisu, maisi, odra ja terasorgo 
eraladustamise toetus.

Or. hu



PE412.017v01-00 52/73 AM\738991ET.doc

ET

Selgitus

A jelenlegi intervenciós felvásárlási árak nem nyújtanak fedezetet a termelők megnövekedett 
költségeire (különös tekintettel a gázolaj, műtrágya, növényvédőszer költségekre), így 
célszerűbb, ha a termelők a magántárolás támogatásával lehetőséget kapnak a kedvezőbb 
piaci ár kivárására.

Muudatusettepanek 105
Paulo Casaca

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 4 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
II osa – I jaotis – I peatükk – II jagu – IV alajagu – artikkel 26 – punkt a – alapunkt ii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Määruse (EÜ) nr 1234/2007 (mida 
on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 
361/2008) artikli 26 teise lõigu punktile a 
lisatakse järgmine alapunkt:
„iv) määruse (EÜ) nr 247/2006 artiklis 5 
sätestatud tarnimise erikorra raames.”

Or. pt

Selgitus

A exemplo do que foi autorizado para a indústria química europeia também os organismos de 
intervenção poderão vender o açúcar existente na intervenção comunitária para 
abastecimento das regiões ultraperiféricas, alrgando assim as possibilidades de 
abastecimento em açúcar dessas regiões devido aos fortes constrangimentos que se têm 
verificado no mercado.

Muudatusettepanek 106
Duarte Freitas

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 4 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
II osa – I jaotis – I peatükk – II jagu – IV alajagu – artikkel 26 – punkt a – alapunkt ii a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Määruse (EÜ) nr 1234/2007 (mida 
on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 
361/2008) artikli 26 teise lõigu punktile a 
lisatakse järgmine alapunkt:
„iv) määruse (EÜ) nr 247/2006 artiklis 5 
sätestatud tarnimise erikorra raames.”

Or. pt

Selgitus

As Regiões Ultraperiféricas (RUPs) têm sofrido importantes constrangimentos ao nível do 
abastecimento de ramas de beterraba para produção de açúcar, pelo que seria pertinente 
permitir que os organismos de intervenção possam também vender o açúcar que existe na 
intervenção comunitária às RUPs.

Muudatusettepanek 107
Ilda Figueiredo

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 4 b (uus)
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
II osa – I jaotis – I peatükk – II jagu – IV alajagu – artikkel 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 b) II osa I jaotisse lisatakse järgmine 
IV a alajagu:

„IV a alajagu

Riski- ja kriisijuhtimine

Avalik kindlustus

1. Ühendus loob avaliku 
põllumajanduskindlustuse, mida 
rahastatakse ühenduse fondidest ja mis 
võimaldab tagada 
põllumajandustootjatele minimaalse 
sissetuleku looduskatastroofide, nagu 
näiteks põudade, tormide, rahe, 
metsatulekahjude ja loomataudi korral.
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2. Avaliku põllumajanduskindlustuse võib 
liigitada tegevuskindlustuseks, 
sissetulekute tagamise kindlustuseks, 
loomakasvatuskindlustuseks ja 
hüvitusfondiks.

Or. pt

Selgitus

A sequência de calamidades que tem vindo a afectar os agricultores e que os poderá voltar a 
afectar no futuro exige a criação de um seguro agrícola público, financiado por fundos 
comunitários, que lhes permita garantir um rendimento mínimo em casos de calamidades 
públicas como a seca, temporais, granizo, incêndios, epizootias, etc.

Muudatusettepanek 108
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 4 b (uus)
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
II osa – I jaotis – I peatükk – II jagu – IV alajagu – artikkel 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

27 a) II osa I jaotisesse lisatakse järgmine 
tekst: 

IV a PEATÜKK
Riskijuhtimine

I jagu
Põllumajanduskindlustus

Artikkel 112 a
Põllumajanduskindlustus

1. Liikmesriigid võivad rahaliselt toetada 
kindlustusmakseid loodusõnnetustest, 
ebasoodsatest ilmastikutingimustest või 
taime- või loomahaigustest tulenevate 
majanduslike kahjude vastu.
Käesoleva artikli kohaldamisel 
tähendavad mõisted: 
– „ebasoodsad ilmastikutingimused” 
selliseid loodusõnnetusega võrreldavaid 
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ilmastikutingimusi nagu külm, rahe, jää, 
vihm või põud, mis hävitavad rohkem kui 
30 % asjaomase põllumajandustootja 
keskmisest aastatoodangust kolme eelneva 
aasta jooksul või eelneva viieaastase 
perioodi kolme aasta keskmisest, välja 
arvatud kõige kõrgem ja kõige madalam 
näitaja.
– „majanduslik kahju” lisakulu, mis on 
põllumajandustootjale tekkinud seoses 
tema poolt võetavate erandlike 
meetmetega, et vähendada asjaomase turu 
varustamist või märkimisväärset toodangu 
kadu. Majandusliku kahjuna ei käsitata 
kulusid, mille osas saab hüvitist anda 
muude ühenduse sätete alusel või mis 
tulenevad muude tervishoiu, veterinaar-
ja fütosanitaarmeetmete kohaldamisest.
2. Põllumajandustootjale makstava 
rahalise toetuse määr on kas 80 % või 
50 % makstavast kindlustusmaksest, 
vastavalt komisjoni määruse (EÜ) nr 
1857/2007 artikli 12 punktis 2 osutatud 
kriteeriumidele. 
Liikmesriigid võivad asjakohaseid 
ülemmäärasid kohaldades piirata 
kindlustusmakse summat, mille osas võib 
anda rahalist toetust.
3. Kindlustusmaksetega ei hüvitata 
rohkem kui lõikes 1 osutatud kahjude 
korvamisega seotud kogukulutused ja 
nendega ei nõuta ega määratleta tulevase 
tootmise liiki ega mahtu.
4. Lõplik toetus makstakse otse 
asjaomasele põllumajandustootjale.
5. Ühendus kaasrahastab liikmesriikide 
rahalise toetusega seonduvaid kulusid 
artikli 68 lõikes 1 osutatud vahenditest 
40 % ulatuses käesoleva artikli lõike 2 
kohaselt sätestatud toetuskõlblikest 
kindlustusmaksetest.
Esimese lõiguga ei piirata liikmesriikide 
õigust katta oma panus rahalise toetuse 
rahastamises täiel määral või osaliselt 
asjaomaste sektorite ühise vastutuse 
kohustuslike süsteemide kaudu.
6. Rahaline toetus ei kahjusta 
kindlustusvaldkonna teenuste siseturu 
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toimimist. Rahaline toetus ei tohi piirduda 
üheainsa kindlustusseltsi või kontserni 
pakutava kindlustusega ning selle 
tingimuseks ei tohi olla kindlustuslepingu 
sõlmimine asjaomases liikmesriigis asuva 
kindlustusseltsiga.

II jagu
Investeerimisfondid

Artikkel 112 b
1. Liikmesriigid võivad näha ette, et 
põllumajandustootjatele makstakse 
rahalist hüvitist loodusõnnetuste, 
ebasoodsate ilmastikutingimuste või 
taime- või loomahaiguse põhjustatud 
majanduslike kahjude eest, toetades 
rahaliselt investeerimisfonde.
Käesoleva artikli kohaldamisel 
tähendavad mõisted:
– „investeerimisfond” riikliku õiguse 
kohaselt liikmesriigi akrediteeritud 
süsteemi sellesse kuuluvate 
põllumajandustootjate kindlustamiseks, 
mille kaudu makstakse hüvitisi 
põllumajandustootjatele, keda mõjutavad 
loodusõnnetuste, ebasoodsate 
ilmastikutingimuste või taime- või 
loomahaiguse puhangu põhjustatud 
majanduslikud kahjud 
põllumajandusettevõttele;
– „ebasoodsad ilmastikutingimused” 
selliseid loodusõnnetusega võrreldavaid 
ilmastikutingimusi nagu külm, rahe, jää, 
vihm või põud, mis hävitavad rohkem kui 
30 % asjaomase põllumajandustootja 
keskmisest aastatoodangust kolme eelneva 
aasta jooksul või eelneva viieaastase 
perioodi kolme aasta keskmisest, välja 
arvatud kõige kõrgem ja kõige madalam 
näitaja.
– „majanduslik kahju” lisakulu, mis on 
põllumajandustootjale tekkinud seoses 
tema poolt võetavate erandlike 
meetmetega, et vähendada asjaomase turu 
varustamist või märkimisväärset toodangu 
kadu. Majandusliku kahjuna ei käsitata 
kulusid, mille osas saab hüvitist anda 
muude ühenduse sätete alusel või mis 
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tulenevad muude tervishoiu, veterinaar-
ja fütosanitaarmeetmete kohaldamisest.
3. Investeerimisfondid maksavad rahalist 
hüvitist otse sellesse kuuluvatele 
põllumajandustootjatele, kes kannavad 
majanduslikku kahju.
Investeerimisfondide makstav rahaline 
hüvitis tuleneb:
a) investeerimisfondidesse sellesse 
kuuluvate põllumajandustootjate 
panustatud põhivarast ja/või
b) investeerimisfondide poolt 
kaubanduslikel tingimustel võetud 
laenudest. Algne põhivara ei tohi tuleneda 
riiklikest vahenditest.
4. Lõikes 1 osutatud rahalised toetused 
võivad seonduda:
a) maksimaalselt kolme aasta vahel 
jaotatud ja investeerimisfondide 
moodustamisega seotud halduskulude 
katmisega;
b) põllumajandustootjatele rahalise 
hüvitise maksmiseks investeerimisfondide 
võetud kommertslaenude põhiosa ja 
intresside tagasimaksmisega;
c) investeerimisfondide poolt 
põllumajandustootjate rahaliseks 
hüvitiseks põhikapitalist makstavate 
summadega.
Komisjon kehtestab artikli 128 lõikes 2 
osutatud korras rahaliselt toetatavate 
kommertslaenude minimaalse ja 
maksimaalse pikkuse.
Kui investeerimisfond maksab rahalist 
toetust kooskõlas esimese lõigu punktiga 
c, makstakse riiklikku rahalist toetust 
samas rütmis minimaalse kestusega 
kommertslaenu omaga. 
5. Rahaline toetus ei tohi ületada 80% 
lõikes 4 osutatud kuludest. Rahaliste 
toetustega katmata kulud kannavad 
investeerimisfondiga ühinenud 
põllumajandustootjad.
Liikmesriigid võivad piirata kulusid, 
millega seoses võib anda rahalist toetust, 
kohaldades:
a) ülemmäärasid investeerimisfondi 
kohta; 
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b) asjakohaseid ülemmäärasid ühiku 
kohta.
6. Ühendus kaasrahastab rahalise 
toetusega seonduvaid kulusid artikli 68 
lõikes 1 osutatud vahenditest 40 % 
ulatuses lõike 4 kohaselt toetuskõlblikest 
summadest.
Esimese lõiguga ei piirata liikmesriikide 
õigust katta oma panus rahalise toetuse 
rahastamises täiel määral või osaliselt 
asjaomaste sektorite ühise vastutuse 
kohustuslike süsteemide kaudu.
7. Liikmesriigid määratlevad 
investeerimisfondide loomise ja haldamise 
eeskirjad, eelkõige 
põllumajandustootjatele kriisi korral 
hüvitiste maksmise ja kõnealuste 
eeskirjade haldamise ja kontrolli osas. 
Enne eeskirjade kohaldamist teavitavad 
liikmesriigid WTO korralduskomiteed, et 
kooskõlastada ühenduse tasandil võetavad 
meetmed.

Or. es

Selgitus

La gestión de riesgos debe formar parte de la OCM única, mediante seguros agrícolas ( de 
cultivo y/o ganaderos) y mutualidades.

Muudatusettepanek 109
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
II osa – I jaotis – I peatükk – III jagu – I alajagu

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5) II osa I jaotise I peatüki III jao I 
alajagu jäetakse välja.

välja jäetud

Or. fr
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Selgitus

Le beurre constitue le produit d'excédent le plus sensible, et sur lequel le maintien d'outils 
d'intervention est le plus important. A ce titre, il convient d'améliorer la proposition de la 
Commission en maintenant le caractère obligatoire de l'aide au stockage privé, et les aides à 
l'écoulement pour le beurre, tout en acceptant une simplification de ces oeuvres, dont la 
gestion est fort complexe.

Muudatusettepanek 110
Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Francesco Ferrari, Vincenzo Lavarra, Donato 
Tommaso Veraldi

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
II osa – I jaotis – I peatükk – III jagu – I alajagu

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. II osa I jaotise I peatüki III jao I 
alajagu jäetakse välja.

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 111
Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Francesco Ferrari, Vincenzo Lavarra, Donato 
Tommaso Veraldi

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 5 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
Artikkel 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Artikkel 28 asendatakse järgmise 
tekstiga:

„Artikkel 28

Toetuskõlblikud tooted

1. Piiramata komisjoni poolt artikli 43 
tähenduses sõnastatud lisanõudeid ja 
tingimusi, antakse eraladustamise toetust 
käesolevas artiklis toodud tingimustel 
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järgmistele toodetele: 
i) vähemalt üheksa kuud vana Grana 
Padano juust;
ii) vähemalt 15 kuud vana Parmigiano 
Reggiano juust;
iii) vähemalt kolm kuud vana Provolone 
juust.”

Or. it

Selgitus

L'emendamento tende a mantenere in vigore l’aiuto obbligatorio per l’ammasso privato dei 
formaggi mantenuto nella riforma del settore del 2003. L’aiuto in questione è finalizzato a far 
fronte a situazioni di crisi contingenti che possono essere risolte tramite un ritiro temporaneo 
dal mercato di una parte della produzione.

Muudatusettepanek 112
Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Francesco Ferrari, Vincenzo Lavarra, Donato 
Tommaso Veraldi

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 5 b (uus)
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
Artikkel 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 b) Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikkel 
29 jäetakse välja.

Or. it

Muudatusettepanek 113
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 6
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
Artikkel 31
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6) Artiklit 31 muudetakse järgmiselt: välja jäetud
a) lõiget 1 muudetakse järgmiselt:
i) punkti c järele lisatakse järgmised 
alapunktid:
„ca) ühenduse tunnustatud ettevõttes 
koorest või piimast valmistatud mage või, 
mille piimarasvasisaldus on vähemalt 
82 % massist, rasvata kuivekstrakti 
sisaldus kõige enam 2 % massist ja 
veesisaldus kõige enam 16 % massist;
cb) ühenduse tunnustatud ettevõttes 
koorest või piimast valmistatud soolavõi, 
mille piimarasvasisaldus on vähemalt 
80 % massist, rasvata piimakuivaine 
sisaldus kõige rohkem 2 % massist, 
veesisaldus kõige rohkem 16 % massist ja 
soolasisaldus kõige rohkem 2 % massist;”
ii) punkt e jäetakse välja;
b) lõike 2 teine lõik jäetakse välja.

Or. fr

Selgitus

Un amendement précédent maintient les aides au stockage obligatoires. Elles n'ont donc plus 
à figurer parmi les aides facultatives.

Muudatusettepanek 114
Giuseppe Castiglione

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 6
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
Artikkel 31 – punkt a – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) punkt e jäetakse välja; välja jäetud

Or. it
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Muudatusettepanek 115
Vincenzo Aita, Donato Tommaso Veraldi, Vincenzo Lavarra, Francesco Ferrari, 
Alessandro Battilocchio

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 6
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
Artikkel 31 – punkti a – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) punkt e jäetakse välja; välja jäetud

Or. it

Selgitus

È necessario mantenere la possibilità di un aiuto all'ammasso privato anche per altri 
formaggi a lunga stagionatura e per formaggi prodotti con latte di pecora e/o capra.

Muudatusettepanek 116
Giuseppe Castiglione

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 6
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
Artikkel 31 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) lõike 2 teine lõik jäetakse välja. välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 117
Vincenzo Aita, Donato Tommaso Veraldi, Vincenzo Lavarra, Francesco Ferrari, 
Alessandro Battilocchio

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 6
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
Artikkel 31 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) lõike 2 teine lõik jäetakse välja. välja jäetud

Or. it

Selgitus

È necessario mantenere la possibilità di un aiuto all'ammasso privato anche per altri 
formaggi a lunga stagionatura e per formaggi prodotti con latte di pecora e/o capra.

Muudatusettepanek 118
Giuseppe Castiglione

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 8
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
Artikkel 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8) Artikkel 36 jäetakse välja. välja jäetud

Or. it

Selgitus

E’ necessario mantenere l’art.36 del reg.1234/2007 che prevede la concessione dell’aiuto per 
i formaggi tramite l’ammasso privato qualora l’andamento dei prezzi e delle scorte dei 
formaggi di cui all’articolo 31, paragrafo 1, lettera e), evidenzi un grave squilibrio del 
mercato che potrebbe essere ridotto o appianato mediante un ammasso stagionale. Tale 
misura costituisce uno strumento competitivo per le aziende e favorisce l’aumento della 
qualità dei prodotti.

Muudatusettepanek 119
Elisabeth Jeggle

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 8
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
Artikkel 36
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 36 jäetakse välja. välja jäetud

Or. de

Selgitus

Da eine rückläufige Marktentwicklung aus den unterschiedlichsten Gründen nicht 
ausgeschlossen werden kann, sollte ein gewisses Sicherheitsnetz für den Käsesektor erhalten 
bleiben.

Muudatusettepanek 120
Vincenzo Aita, Donato Tommaso Veraldi, Vincenzo Lavarra, Francesco Ferrari, 
Alessandro Battilocchio

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 8
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
Artikkel 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8) Artikkel 36 jäetakse välja. välja jäetud

Or. it

Selgitus

È necessario mantenere la possibilità di un aiuto all'ammasso privato anche per altri 
formaggi a lunga stagionatura e per formaggi prodotti con latte di pecora e/o capra.

Muudatusettepanek 121
María Isabel Salinas García

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 10
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
Artikkel 43 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„a) nõuded ja tingimused, millele peavad 
vastama artiklis 10 osutatud riikliku 
sekkumise raames kokkuostetavad tooted 
või tooted, mille suhtes antakse artiklis 31 
osutatud eraladustamise toetust, eelkõige 
seoses kvaliteedi, kvaliteedigruppide, 
kvaliteediklasside, kategooriate, koguste, 
pakendi, sh märgistuse, maksimumvanuse 
ja säilitamisega, toodete etapiga, millega 
sekkumishind on seotud, ning 
eraladustuse kestusega;”.

välja jäetud

Or. es

Selgitus

El régimen de intervención de cereales, arroz, azúcar, carne de vacuno, mantequilla, leche 
desnatada en polvo y porcino deben quedar en su situación actual funcionando como redes 
de seguridad.

Muudatusettepanek 122
Jan Mulder, Niels Busk

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 11
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
Artikkel 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 44 jäetakse välja. välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 123
Ilda Figueiredo

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 14
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
Artikkel 55 – lõige 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Nõukogu 2003. aasta juunis tehtud 
otsust on muudetud ja kehtivat riiklike 
piimakvootide süsteemi jätkatakse pärast 
2015. aastat.

Or. pt

Selgitus

É necessário defender os direitos adquiridos que o sistema das quotas de produção 
representam no sector do leite, embora com necessidade de ajustamento para o tornar mais 
justo, pois considera-se que o regime de quotas protege países e regiões de economia mais 
frágil e os pequenos produtores. O fim das mesmas conduziria à liberalização do sector, à 
concentração e intensificação da produção.

Muudatusettepanek 124
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 14
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
Artikkel 55 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Komisjon esitab 31. juuniks 2010. 
aastal mõjuhinnangu piimaturu 
vajaduspõhise koguste reguleerimise 
erinevate võimaluste kohta.
Piimasektorit käsitlevad muudatused 
võetakse vastu eraldiseisvas õigusakti 
ettepanekus.

Or. de

Selgitus
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Muudatusettepanek 125
Vincenzo Aita, Vincenzo Lavarra, Alessandro Battilocchio, Francesco Ferrari, Donato 
Tommaso Veraldi

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 14 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
Artikkel 66 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Määruse (EÜ) nr 1234/2007 
artiklisse 66 lisatakse järgmine lõige 1 a:
1 a. Kvootide üldist suurendamist, mis on 
kavandatud kõikide liikmesriikide puhul 
ajavahemikuks 2009/2010 kuni 
2014/2015, kasutatakse ennetavalt alates 
1. aprillist 2009 sellises ulatuses, mis on 
vajalik, et katta IX lisa punktis 1 
sätestatud riiklike kvootide võimalik 
ületamine.

Or. it

Selgitus

Appare necessario consentire che gli aumenti già previsti dalla Commissione nella propria 
proposta possano essere utilizzati in via anticipata, fin dal 1° aprile 2009, qualora si renda 
necessario per uno stato Membro, coprire gli esuberi produttivi.

Muudatusettepanek 126
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 14 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
Artikkel 66 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14 a) Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 
66 lõikele 3 lisatakse järgmine lõik:
3 a) Liikmesriigid, kellel on sektori 
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kohanemisega seoses erivajadused, 
määravad vastavalt oma sektori 
olukorrale kvoodi suurendamised, mis 
ületavad ELi jaoks kavandatud 5 % 
üldtõusu.

Or. es

Muudatusettepanek 127
Jan Mulder

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 14 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
Artikkel 66 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Määruse (EÜ) nr 1234/2007 
artiklile 66 lisatakse järgmine lõik:
5 a. Tootmiskvooti suurendatakse igal 
aastal 3 % vastavalt I lisas sätestatule 
kvoodi ülejäänud kehtivusaja jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 128
Niels Busk

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 14 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
Artikkel 66 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Määruse (EÜ) nr 1234/2007 
artiklile 66 lisatakse järgmine lõik:
5 a. Tootmiskvooti suurendatakse igal 
aastal 2 % vastavalt I lisas sätestatule 
kvoodi ülejäänud kehtivusaja jooksul.

Or. en
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Muudatusettepanek 129
Jan Mulder, Niels Busk

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 14 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
Artikkel 66 – lõige 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 b) Määruse (EÜ) nr 1234/2007 
artiklile 66 lisatakse järgmine lõik:
5 b. Liikmesriigid võivad taotleda ajutist 
kvoodi suurendamist, mis põhineb 
piimakvoodi alakasutamisel muudes 
liikmesriikides, tingimusel et suudetakse 
tõestada, et nende piimaturule ei saa 
põhireeglite kohaselt osaks nn pehmet 
maandumist. Selleks arvutab komisjon 
igal aastal, kui palju piimakvoote 
kasutamata jääb. Komisjon hindab 
liikmesriikide võimalikke taotlusi kvootide 
täiendava suurendamise kohta ning esitab 
ettepaneku tootmiskvootide ajutise 
andmise kohta iga turustusaasta alguses. 
Need ajutised kvoodid jäävad antud 
turustusaastal alati alla kvootide 
alakasutamise taset antud turustusaastale 
eelnenud turustusaastal. Komisjoni võib 
abistada artikli 195 lõikes 1 osutatud 
komitee.

Or. en

Muudatusettepanek 130
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 14 b (uus)
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
Artikkel 78 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Üle II alajao kohaselt kehtestatud 
tootmiskvoodi turustatud piimalt ja 
muudelt piimatoodetelt tuleb maksta 
kvoodiületamise tasu, kui ülejääk säilib 
ühenduse tasandil toimunud 
tasakaalustamise järel. 
Tasu suurus on 27,83 eurot 100 kg piima 
kohta turustusaastatel 2008/2009 ja 
2009/2010,
23,19 eurot turustusaastal 2010/2011,
18,55 eurot turustusaastal 2011/2012,
13,91 eurot turustusaastal 2012/2013,
9,27 eurot turustusaastal 2013/2014
ja 4,64 eurot turustusaastal 2014/2015.

Or. en

Muudatusettepanek 131
Jan Mulder, Niels Busk

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 14 b (uus)
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
Artikkel 78 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 b) Määruses (EÜ) nr 1234/2007 
asendatakse artikli 78 lõige 1 järgmisega:
1. Üle II alajao kohaselt kehtestatud 
tootmiskvoodi turustatud piimalt ja 
muudelt piimatoodetelt tuleb maksta 
kvoodiületamise tasu.
Tasu suurus 100 kg piima kohta on 
turustusaastateks kuni aastani 2015 
järgmine:
a) 2009/2010: 20,00 eurot,
b) 2010/2011: 18,00 eurot,
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c) 2011/2012: 16,00 eurot,
d) 2012/2013: 14,00 eurot,
e) 2013/2014: 12,00 eurot,
f) 2014/2015: 10,00 eurot.
Sõltuvalt turu olukorrast võib komisjon 
siiski artikli 195 lõikes 1 osutatud komitee 
abiga otsustada vähendada konkreetseks 
turustusaastaks kvoodiületamise tasu 
allapoole käesolevas artiklis nimetatud 
tasemeid.

Or. en

Selgitus

The DG AGRI report ´Agricultural Commodity Markets Outlook 2008 - 2017´, concludes that 
for the next decades the world trade volume of most dairy products is outpacing the world's 
production and that the ´EU is set to loose ground´ in the world dairy market. European 
farmers should be given the chance to fulfil the demand on the international dairy market. 
Therefore, the super levy should be reduced annually. This will also guarantee a soft landing 
of the dairy sector in all Member States. 

Muudatusettepanek 132
Carmen Fraga Estévez

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 14 b (uus)
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
Artikkel 78 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kõnealust määra alandatakse artiklis 
195 sätestatud menetluse teel riikides, 
mille tootmiskvoot on tavapäraselt olnud 
madalam nende sisetarbimisest.

Or. es
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Muudatusettepanek 133
Vincenzo Lavarra, Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Francesco Ferrari, Donato 
Tommaso Veraldi

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 14 b (uus)
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
Artikkel 78 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14 b) Artikli 78 lõige 2 asendatakse 
järgmise tekstiga:
„2. Euroopa Liidu tasandil kasutamata 
kvootidest tekkinud ülejääkide 
proportsionaalse ümberjaotamise puhul 
peavad asjaomased liikmesriigid maksma 
ühendusele riikliku kvoodi ületamise tasu, 
mis on kehtestatud riiklikul tasemel, 
eristades tarneid ja otseturustamist, ning 
liikmesriigid kannavad 99% makstavast 
summast EAGFi arvele asjassepuutuvale 
12-kuulisele perioodile järgneva 16. 
oktoobri ja 30. novembri vahel.”

Or. it

Selgitus

Si propone una compensazione tra le maggiori e minori quantità prodotte dai differenti Stati 
Membri perche si ritiene iniquo che alcuni Stati Membri debbano essere assoggettati a 
penalizzaizoni anche quando non viene superato il quantitativo globale di produzione di latte 
a livello dell'Unione.

Muudatusettepanek 134
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 14 b (uus)
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
Artikkel 78 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Määruse (EÜ) nr 1234/2007 
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artiklile 78 lisatakse järgmine lõige 3 a:
„3 a. ELile makstavast lisamaksust 
tulenev kogutulu ning 
põllumajanduseelarves kokkuhoitud 
vahendid tuleks suunata piimafondi, et 
võimaldada kõrvalmeetmete võtmist 
piimasektoris.
Kõnealusest süsteemist ei ole lubatud 
rahastada määruse (EÜ) nr [...]/2008 [uus 
otsetoetusi käsitlev määrus] artikli 68 
[üldeeskirjad] alusel rahastatavaid 
meetmeid.”

Or. de

Selgitus

Der Milchsektor ist eine sensible Branche. Geld, das im Agrarhaushalt und speziell im 
Milchsektor eingespart wird, sollte zur Entlastung und zur Umstrukturierung dieses Sektors 
verwendet werden.
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