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Õigusloomega seotud teksti muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse muudetud 
tekst paksus kaldkirjas. Kui Euroopa Parlament soovib muutmisakti 
puhul muuta olemasolevat sätet, mida komisjoni ettepanekus ei 
muudeta, märgistatakse muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. 
Välja jäetav tekstiosa tähistatakse sümboliga [...]. Tavalises 
kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele abiks 
lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti osi, mille 
kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks (nt 
ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus ühise põllumajanduspoliitika muudatuste 
kohta, muutes määrusi (EÜ) nr 320/2006, (EÜ) nr 1234/2007, (EÜ) nr 3/2008 ja (EÜ) nr 
[…]/2008
(KOM(2008)0306 – C6-0241/2008 – 2008/0104(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2008)0306);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikleid 36 ja 37, mille alusel nõukogu konsulteeris 
Euroopa Parlamendiga (C6-0241/2008);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni raportit (A6-0000/2008),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides EÜ asutamislepingu 
artikli 250 lõiget 2;

3. palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi 
poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4. palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb 
komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(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 

(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 
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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 
teraviljaga seotud sekkumise kuupäevad 
kogu ühenduses ühtlustada.

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 kohaldada 
ainult turustusaasta viimaste kuude 
jooksul.

Or. fr

Selgitus

Sekkumise kohaldamine mõned kuud enne turustusaasta lõppu võimaldab vältida 
spekulatsiooni, säilitades samal ajal sekkumisostu kui turvaabinõu rolli.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) On ette näha, et sealiha tootmine ja (5) On ette näha, et sealiha tootmine ja 
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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. 

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 turvaabinõu 
säilitamiseks sekkumiskokkuostu 
põhimõtet jätkata – turulangust 
sanitaarsetel või muudel põhjustel ei saa 
kunagi välistada –, kuid viia sekkumine 
null tonnini.

Or. fr

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Agenda 2000 nägi ette ELi 
piimakvootide kasvu 2,4 % võrra. Ühelt 
poolt nähti sellega ette riigi piimakvootide 
kasv Itaalias, Hispaanias, Kreekas, Iiri 
Vabariigis ja Põhja-Iirimaal kaheaastase 
ajavahemiku jooksul alates 2000/01 kuni 
2001/02 ja teiselt poolt piimakvootide 
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lineaarne tõus 1,5 % võrra kolme aasta 
jooksul alates 2006/07 kuni 2008/09 
kõigis liikmesriikides, kes ei saa 
konkreetseid kvoodi suurendamisi. 2003. 
aasta juuni kompromissina andis 
nõukogu nõusoleku olemasoleva 
piimakvoodisüsteemi pikendamiseks kuni 
2014/15 aastani. Lisaks suurendati 
Kreeka piimakvooti 120 000 tonni võrra ja 
Assoori saarte kvooti 50 000 võrra alates 
2005/06 aastast (vähendati 73 000 
lisatonnilt 2003/04 aastal ja 61 500 tonnilt 
2004/05 aastal). EL 27-le nähti 2008/09 
piimakvoodiaastaks ette kvoodi kasv 2 % 
võrra.

Or. en

Selgitus

Esitatud kvoodid on osa ajaloolisest arengust ja see peaks leidma koha „tervisekontrolli” 
ettepaneku põhjendustes.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(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 

(8) Riigi 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 riigi 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 
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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. 

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 
2008/09 ja 1 % turustusaastatel 2009/10 
ja 2010/11) võimalik hõlbustada sujuvat 
üleminekut, vältides liigseid kohandusi 
pärast kvootide kaotamist.

Or. en

Selgitus
Kogu ELis ilmneb piimakvootide alakasutamine. 2006/07 kvoodiaasta andmed näitavad 
kvootide kasutamata jätmist 1,9 miljoni tonni ulatuses kogu ELi tasandil, kus 18 liikmesriiki 
27st toodavad piima alla oma riikliku kvoodi. 2007/08 aasta esialgsed andmed osutavad 
samasugusele olukorrale. Raportöör teeb lisaks juba heaks kiidetud 2008/09 aastaks ette 
nähtud kvootide 2 % kasvule ettepaneku toetada piimakvootide kasvu 1 % võrra 
turustusaastatel 2009/10 ja 2010/11. Raportöör soovib järgnevateks turustusaastateks 
turuolukorda uuesti hinnata, sest piimaturg areneb kiiresti. 

Muudatusettepanek 6

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Kogu ELis ilmneb piimakvootide 
alakasutamine.

Or. en

Selgitus

Kogu ELis ilmneb piimakvootide alakasutamine. 2006/07 turustusaasta andmed näitavad 
kvootide alakasutamist 1,9 miljoni tonni ulatuses kogu ELi tasandil, kus 18 liikmesriiki 27st 
toodavad piima alla oma riikliku kvoodi. Euroopa Komisjoni hinnangu kohaselt jääb 
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käesoleval turustusaastal 2007/08 (täpsed andmed on kättesaadavad alles 2008. aasta 
septembris) piimakvoote kasutamata 3 miljoni tonni ulatuses.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 13 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(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, 
kanepi ja kartulitärklise suhtes, ja 
integreerides nende toodetega seotud 
toetuse iga põllumajandusettevõtte jaoks 
tootmisest lahti seotud sissetulekutoetuse 
süsteemi. 

(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)) lina, kanepi 
ja kartulitärklise suhtes, ja integreerides 
nende toodetega seotud toetuse iga 
põllumajandusettevõtte jaoks tootmisest 
lahti seotud sissetulekutoetuse süsteemi.

Or. fr

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 14 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Nõukogu otsustas 2000. aastal 
kaotada järk-järgult lühikese linakiu ja 

(14) Komisjoni aruanne lina- ja 
kanepisektori kohta Euroopa 
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kanepikiu toetuse. See otsus jõustub 
alates 2009/2010. turustusaastast 
määrusega (EÜ) nr 247/2008ühise 
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.

Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2008)0307) kinnitab abimeetmete 
asjakohasust ja tõhusust lina- ja 
kanepitootmise puhul. Komisjon kinnitab, 
et lina- ja kanepikasvatus on väga 
positiivne keskkonna ja bioloogilise 
mitmekesisuse kaitse seisukohalt, sest see 
soodustab külvikordade vaheldumist, 
töökohtade loomist ja tööhõive säilitamist 
raskustes piirkondades ning uute 
ärivõimaluste loomist eelkõige 
biomaterjalide valdkonnas. Komisjon 
rõhutab lisaks abimeetmete kaotamisega 
seonduvaid elulisi huvisid. Seetõttu tuleks 
olemasolevaid abimeetmeid pikendada 
vähemalt 2012/2013 turustusaastani.

Or. fr

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 15 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(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 
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 

välja jäetud
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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. fr

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 18 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) 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. fr

Muudatusettepanek 11

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 saagi
kindlustusmakseid ja rahastada teatavate 
majanduslike kahjude hüvitamist looma-
või taimehaiguste korral.

Or. fr
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Tootjaorganisatsioonidel võib olla 
oluline roll pakkumise rühmitamisel 
sektorites, kus tootjate ja kokkuostjate hulk 
ei ole tasakaalus. Liikmesriigid peaksid 
seepärast suutma tunnustada 
tootjaorganisatsioone kõikides sektorites.

(19) Saagikindlustus või 
investeerimisfondid võivad kaasa aidata 
riskide võimalike tagajärgede ohjamisele, 
kuid see võib osutuda majanduslikus ja 
sotsiaalses plaanis liiga kulukaks ning 
seetõttu tuleks paralleelselt edendada 
ennetava riskijuhtimise vahendeid.
Tootjaorganisatsioonidel ja 
tootmisharudevahelistel 
organisatsioonidel võib olla kõnealuses 
ennetavas riskijuhtimises oluline roll, eriti 
pakkumise rühmitamisel sektorites, kus 
tootjate ja kokkuostjate hulk ei ole 
tasakaalus või turgusid puudutavate 
teadmiste edendamisel. Liikmesriigid 
peaksid seepärast suutma tunnustada 
tootjaorganisatsioone ja
kutseorganisatsioone kõikides sektorites. 

Or. fr

Selgitus

Riskijuhtimisel peab ennetamine saama peaeesmärgiks, sest üksnes tagajärgedele 
reageerimine võib osutuda majanduslikus plaanis ja tööhõive seisukohast väga kulukaks.

Muudatusettepanek 13

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 a) Tuleks ära kasutada praegust 
turukonjunktuuri ja anda positiivne 
signaal eelkõige arenevatele riikidele, kes 
nõuavad juba ammu enamiku teravilja 
eksportivate arenenud riikide poolt 
makstavate teravilja eksporditoetuste 
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kaotamist.

Or. fr

Muudatusettepanek 14

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) lõige 2 jäetakse välja. välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Ehkki sealiha puhul pole sekkumiskokkuostu pikka aega kasutatud, pole mõistlik seda 
kaotada. Ühelt poolt võib alati võimalik uute episootiate puhkemine turu olukorda tõsiselt 
halvendada ning teiselt poolt tuleb arvesse võtta täiesti uut olukorda teraviljaturul.

Muudatusettepanek 15

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 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) teraviljade puhul 1. novembrist 31. 
maini;

a) teraviljade puhul 1. märtsist 31. maini;

Or. fr

Selgitus

Selle asemel, et näha ette pakkumismenetlus, mis võib hindu langetada, tuleks muuta 
sekkumisperioodi ja piiritleda see mõne kuuga enne turustusaasta lõppu. See võimaldaks 
süsteemil tõeliselt täita oma turvaabinõu rolli ja vältida spekulatsioone.
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Muudatusettepanek 16

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 c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) veise- ja vasikaliha puhul kogu 
turustusaasta jooksul;

c) veise- ja vasikaliha ning sealiha puhul 
kogu turustusaasta jooksul;

Or. fr

Muudatusettepanek 17

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 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) komisjoni poolt ilma artikli 195 lõikes 
1 osutatud komitee abita sealiha puhul, 
kui searümpade keskmine turuhind 
ühenduses, nagu see on kehtestatud igas 
liikmesriigis ühenduse tüüpilistel turgudel 
kindlaksmääratud hindu arvestades ja 
kaalutud koefitsientide abil, mis 
kajastavad iga liikmesriigi suhtelist sigade 
arvu, on vaatlusperioodil väiksem ja 
tõenäoliselt ka jääb väiksemaks kui 103 % 
võrdlushinnast.

Or. fr

Muudatusettepanek 18

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 d a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) sealiha puhul 0 tonni igal artikli 11 
punktis a osutatud perioodil.

Or. fr

Selgitus

Kui sealiha puhul kehtestatakse uuesti sekkumiskokkuost, tuleks selle ulatuseks kehtestada 0 
tonni. See tagab, et sekkumine on turvaabinõu, mis ei avalda mõju eelarvele seni, kuni 
sealihasektor toimib tavapäraselt.

Muudatusettepanek 19

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4) II osa I jaotise I peatüki II jao III 
alajagu asendatakse järgmisega:

välja jäetud

«III alajagu
Sekkumishinnad

Artikkel 18
Sekkumishinnad

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.
2. Vastavalt lõikele 1 kindlaks määratud 
sekkumishind ei tohi olla:
a) teravilja puhul kõrgem kui vastav 
sekkumishind;
b) veiseliha puhul kõrgem kui 
liikmesriigis või liikmesriigi piirkonnas 
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registreeritud keskmine turuhind, mida on 
suurendatud summa võrra, mille 
komisjon määrab kindlaks objektiivsete 
kriteeriumide alusel;
c) või puhul kõrgem kui 90 % 
võrdlushinnast;

d) lõssipulbri puhul kõrgem kui 
võrdlushind.

3. Suhkru sekkumishind on 80 % 
pakkumise esitamise turustusaastale 
järgnevaks turustusaastaks 
kindlaksmääratud võrdlushinnast. Kui 
aga makseasutusele pakutava suhkru 
kvaliteet erineb IV lisa B punktis 
määratletud standardkvaliteedist, 
tõstetakse või alandatakse sekkumishinda 
vastavalt.»

Or. fr

Selgitus

Üldine pakkumismenetluste süsteem võib hindu moonutada ja sellel võivad olla olulised 
negatiivsed tagajärjed.

Muudatusettepanek 20

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- i) punkt c asendatakse järgmisega:

„c) IX a lisa määratlusele ja 
klassifikatsioonile vastav värske või 
jahutatud kuni 12 kuu vanuste veiste liha 
ja artikli 42 lõike 1 punkti a kohaselt 
vastuvõetud ühenduse skaala alusel 
liigitatud täiskasvanud veiste värske või 
jahutatud liha, mis on esitatud rümpade, 
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poolrümpade, komplekteeruvate ees- ja 
tagaveerandite või ees- või tagaveerandite 
kujul;”

Or. fr

Selgitus

Vasikaliha puhul ei ole eraladustamine lubatud, kuigi vasikalihaga seonduvad samasugused 
riskid kui teist liiki lihade puhul. Kui vasikaliha on tuvastatud ja jälgitavus tagatud, pole selle 
välja jätmine enam õigustatud. 

Muudatusettepanek 21

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

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;” 

„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, ning 
sealiha puhul nimetatud toodete loetelu,
eelkõige seoses kvaliteedi, 
kvaliteedigruppide, kvaliteediklasside, 
kategooriate, koguste, pakendi, sh 
märgistuse, maksimumvanuse ja 
säilitamisega, toodete etapiga, millega 
sekkumishind on seotud, ning eraladustuse 
kestusega;”

Or. fr

Muudatusettepanek 22

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

11) Artikkel 44 jäetakse välja. välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Kõnealune artikkel näitas oma tõhusust laastava kriisi tingimustes, näiteks 2001. aasta suu-
ja sõrataudi puhangu ajal. Komisjon kavatseb sellegipoolest artikli välja jätta ja õigustab 
väljajätmist looma- ja taimehaiguste riskiga seotud investeerimisfondi loomisega. Kuid 
tegemist on täiendavate, mitte identsete meetmetega. Hetkedeks, mil puhkevad uued ja 
nakkavad loomahaigused, nagu näiteks katarraalne palavik, tuleks ennetuspõhimõtte alusel 
artikkel 44 säilitada.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 12 – punkt a
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
Artikkel 46 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) lõige 1 asendatakse järgmisega: välja jäetud
„1. Komisjon rahastab artiklis 45 
osutatud erandlikke toetusmeetmeid 
osaliselt, hüvitades kuni 50 % liikmesriigi 
kantud kuludest.”

Or. fr

Muudatusettepanek 24

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

(14 a) Määruse (EÜ) nr 1234/2007 
artiklisse 78 lisatakse järgmine lõige 3 a:
„3 a. ELile makstavast piima lisamaksust 
tulenev kogusissetulek ja piimasektoris 
olemasolevate turumeetmete kaotamisest 
pärinevad säästud tuleks investeerida 
fondi, mis aitab ELi piimasektorit ümber 
struktureerida.
Määruse (EÜ) nr [...]/2008 [uus 
otsemaksete määrus] artikli 68 
[üldeeskirjad] alusel rahastatavaid 
meetmeid kõnealuse kava alusel ei 
rahastata.”

Or. en

Selgitus

Piimasektor on tundlik sektor. Piimasektoris kogutud ja kokku hoitud raha tuleks kasutada 
piimasektori toimimise hõlbustamiseks ja ümberstruktureerimiseks.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 17
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
II osa – I jaotis – IV peatükk – I jagu – I alajagu

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

17) II osa I jaotise IV peatüki I jao I 
alajagu jäetakse välja.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Määruse 1782/2003 muudatusettepanekute raames juba selgitatud põhjustel ei tuleks 
kõnealuseid abimeetmeid kaotada. 
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Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 18 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
Artikkel 91 – lõige 1 – teine taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

18 a) Artikli 91 lõike 1 teine taane 
asendatakse järgmisega:
„Turustusaastatel 2009/2010 kuni 
2012/2013 antakse samadel tingimustel 
abi ka lühikese kiu tootmiseks ette nähtud
linavarte ja kanepi töötlemiseks.”

Or. fr

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 19
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
Artikkel 92 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„1. Artikliga 91 ettenähtud 
töötlemistoetuse suuruseks määratakse pika 
linakiu puhul: 

„1. Artikliga 91 ettenähtud 
töötlemistoetuse suuruseks määratakse pika 
linakiu puhul:

a) 200 eurot 2009/2010. ja 2010/2011. 
turustusaastaks; ning 

a) pika linakiu puhul: 160 eurot tonni 
kohta turustusaastateks 2009/2010 kuni 
2012/13;

b) 100 eurot 2011/2012. ja 2012/2013. 
turustusaastaks;”.

b) lühikese linakiu ja kanepikiu puhul, 
mis ei sisalda rohkem kui 7,5 % lisandeid 
ning lina- ja kanepiluid: 90 eurot tonni 
kohta turustusaastateks 2009/2010 kuni 
2012/2013.

Traditsioonilistele turustusvõimalustele 
osutades võivad liikmesriigid siiski 
otsustada anda toetust:
a) lühikese linakiu puhul, mis sisaldab 
7,5–15 % lisandeid ja linaluid;
b) kanepikiu puhul, mis sisaldab 7,5–25 
% lisandeid ja kanepiluid.
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Teises lõigus esitatud juhtudel annab 
liikmesriik toetust seoses kogusega, mis 
7,5 % lisandite ja linaluude sisalduse 
puhul ei ületa toodetud kogust.”

Or. fr

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 20 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
Artikkel 94 – lõige 1 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

20 a) Artikli 94 lõige 1 a asendatakse 
järgmisega:
„1 a. Toetuskõlbliku lühikese linakiu ja 
kanepikiu puhul kehtestatakse 
turustusaastateks 2009/2010 kuni 
2012/2013 garanteeritud 
maksimumkoguseks 147 265 tonni iga 
turustusaasta kohta. See kogus jagatakse 
asjaomaste liikmesriikide vahel 
garanteeritud riiklike kogustena vastavalt 
XI lisa punktile A.II.”

Or. fr

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 20 b (uus)
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
Artikkel 94 a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

20 b) Artikkel 94 a asendatakse 
järgmisega:
„2008/2009. kuni 2012/2013. 
turustusaasta jooksul antakse lisatoetust 
XI lisa punktis A.III. kirjeldatud I ja II 
tsooni kuuluvate piirkondade puhul, kus 
kasvatatakse lina ja mille varte toodangu 
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suhtes:

a) kehtib artikli 91 lõikes 1 nimetatud 
ostu-müügileping või kohustus ning

b) heakskiidetud esmatöötlejale antakse 
pikaks kiuks töötlemise lisatoetust.

Täiendava toetuse suurus I tsoonis on 120 
eurot hektari kohta ja II tsoonis 50 eurot 
hektari kohta.”

Or. fr

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 24
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
Artikkel 101

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

24) Artikkel 101 jäetakse välja. 24) Artikkel 101 asendatakse järgmisega:
„Artikkel 101

Piimatoodete ostmise toetus 
mittetulunduslikele organisatsioonidele

Kui tekivad piimatoodete ülejäägid või on 
nende tekkimise oht, võib komisjon 
otsustada, et komisjoni kindlaksmääratud 
tingimustel antakse toetust selleks, et 
koort, võid ja kontsentreeritud võid 
saaksid alandatud hindadega osta
mittetulundusasutused ja -
organisatsioonid.”

Or. fr

Selgitus

Nõustuda võib toetuste kaotamisega kaubanduslike kasutuseesmärkide puhul, kuid 
sotsiaalsetel põhjustel tuleks säilitada toetused mittetulundusorganisatsioonidele. 
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Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 26 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
Artikkel 104 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

26 a) Artikli 104 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:

„2. Fondi rahastatakse kalendriaastatel 
2010, 2011 ja 2012 vastavalt määruse 
(EÜ) nr [...]/2008 [uus otsemaksete 
määrus] artiklile [...] [tubakatoetus].”

Or. fr

Selgitus

Parlamendis maikuus toimunud hääletusel otsemaksete määrusesse tehtud 
muudatusettepaneku tagajärg.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 27 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
IV a peatükk (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

27 a) II osa I jaotisse lisatakse IV a 
peatükk:

„IV a PEATÜKK

Riskijuhtimine

I jagu

Saagi kindlustamine

Artikkel 112 a

Saagi kindlustamine
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1. Liikmesriigid võivad rahaliselt toetada 
saagi kindlustusmakseid ebasoodsatest 
ilmastikutingimustest tulenevate kahjude 
vastu.
Käesoleva artikli kohaldamisel 
tähendavad 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.
2. Põllumajandustootjale makstava 
rahalise toetuse määr on 60 % makstavast 
kindlustusmaksest. Liikmesriigid võivad 
otsustada suurendada rahalist toetust 
70 %ni, võttes arvesse ilmastikutingimusi 
või asjaomase sektori olukorda.
Liikmesriigid võivad asjakohaseid 
ülemmäärasid kohaldades piirata 
kindlustusmakse summat, mille osas võib 
anda rahalist toetust.

3. Saagi kindlustuskaitse on võimalik 
üksnes siis, kui asjaomase liikmesriigi 
pädev riigiasutus on ilmastikunähtuse 
tunnistanud ametlikult ebasoodsaks 
ilmastikutingimuseks. 
4. Kindlustusmaksetega ei hüvitata 
rohkem kui lõikes 1 osutatud kahjude 
korvamisega seotud kogukulutused ja 
nendega ei nõuta ega määratleta tulevase 
tootmise liiki ega mahtu.
5. Lõplik toetus makstakse otse 
asjaomasele põllumajandustootjale või 
vajadusel lepingu allkirjastanud tootjate 
organisatsioonile, vastavalt selle liikmete 
arvule.
6. Ühendus kaasrahastab liikmesriikide 
rahalise toetusega seonduvaid kulusid
määruse (EÜ) nr [...]/2008 [uus 
otsemaksete määrus], artiklis 
[...][Toetused ühise turukorralduse ühtse 
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määruse raames] osutatud vahenditest 
40 % ulatuses käesoleva artikli lõike 2 
kohaselt sätestatud toetuskõlblikest 
kindlustusmaksetest. 
Uute liikmesriikide puhul suurendatakse 
esimeses lõigus osutatud toetuse ulatust 
siiski 70 %ni.
Esimese lõiguga ei piirata liikmesriikide 
õigust katta oma panus rahalise toetuse 
rahastamises täiel määral või osaliselt 
asjaomaste sektorite ühise vastutuse 
kohustuslike süsteemide kaudu.
7. Rahaline toetus ei kahjusta 
kindlustusvaldkonna teenuste siseturu 
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 taime- ja 
loomahaiguste korral

Artikkel 112 b

Investeerimisfondid taime- ja 
loomahaiguste korral

1. Liikmesriigid võivad näha ette, et 
põllumajandustootjatele makstakse 
rahalist hüvitist taime- või loomahaiguse 
põhjustatud majanduslike kahjude eest, 
toetades rahaliselt investeerimisfonde. 
Kõnealuseid fonde haldavad tootjate 
organisatsioonid ja/või 
tootmisharudevahelised organisatsioonid 
artiklites 122 ja 123 sätestatud 
tingimustel.
2. Käesoleva artikli kohaldamisel 
tähendab:
a) „investeerimisfond” – riikliku õiguse 
kohaselt liikmesriigi akrediteeritud 
süsteem sellesse kuuluvate 
põllumajandustootjate kindlustamiseks, 
mille kaudu makstakse hüvitisi 
põllumajandustootjatele, keda mõjutavad 
taime- või loomahaiguse puhangu 
põhjustatud majanduslikud kahjud; 
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b) „majanduslik kahju” – lisakulu, mis on 
põllumajandustootjale tekkinud seoses 
tema poolt võetavate erandlike 
meetmetega, et vähendada asjaomase turu 
varustamist, või märkimisväärne 
toodangu vähenemine. Majandusliku 
kahjuna ei käsitata kulusid, mille osas 
saab hüvitist anda muude ühenduse sätete 
alusel või mis 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 195 lõikes 1 
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.
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5. Rahaline toetus ei tohi ületada 60 % 
lõikes 4 osutatud kuludest. Liikmesriigid 
võivad otsustada suurendada oma rahalist 
toetust 70 %ni, võttes arvesse asjaomase 
sektori olukorda. Rahaliste toetustega 
katmata kulud kannavad 
investeerimisfondi kuuluvad 
põllumajandustootjad.
Liikmesriigid võivad piirata kulusid, 
millega seoses võib anda rahalist toetust, 
kohaldades:
a) ülemmäärasid investeerimisfondi 
kohta;
b) asjakohaseid ülemmäärasid ühiku 
kohta.
6. Ühendus kaasrahastab liikmesriikide 
rahalise toetusega seonduvaid kulusid
määruse (EÜ) nr [...]/2008 [uus 
otsemaksete määrus], artiklis 
[...][Toetused ühise turukorralduse ühtse 
määruse raames] osutatud vahenditest 
40 % ulatuses käesoleva artikli lõike 4 
kohaselt toetuskõlblikest summadest.
Uute liikmesriikide puhul suurendatakse 
esimeses lõigus osutatud toetuse ulatust 
siiski 70 %ni.
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.
8. Liikmesriigid esitavad komisjonile iga-
aastase aruande käesoleva artikli 
rakendamise kohta. Komisjon kehtestab 
artikli 195 lõikes 1 osutatud korras 
kõnealuse aruande vormi, sisu, ajastuse ja 
tähtajad.

Or. fr
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Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 28 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
Artikkel 122 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

28 a) Artikli 122 punkt c asendatakse 
järgmisega:
c) järgivad konkreetset eesmärki, mis võib 
hõlmata (puu- ja köögiviljasektoriga 
seoses peab hõlmama) eelkõige ühte või 
enamat järgmistest eesmärkidest:
i) ennetava riskijuhtimise tagamine ja 
tagamine, et tootmine kavandataks ja 
kohandataks vastavalt nõudlusele, eriti 
kvaliteedi ja kvantiteedi osas;
ii) põllumajandustarnete korralduse 
parandamine;
iii) tarnete koondamine ja liikmete toodete 
turustamine;
iv) tootmiskulude optimeerimine ja 
omahindade tasakaalustamine.

Or. fr

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 29 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
Artikkel 123 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

29 a) Artikli 123 lõike 1 punkt c 
asendatakse järgmisega:
c) järgivad konkreetset eesmärki, milleks 
võib olla:
i) ennetava riskijuhtimise tagamine 
turgude tundmise parandamise teel, 
kasutades selleks eelkõige pakkumise ja 
nõudmise statistilist analüüsi ja 
ametialase kasutuseesmärgiga 
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andmebaasi luues; 
ii) tarnete koondamine ja 
kooskõlastamine ja liikmete toodete 
turustamine eelkõige lepinguliste suhete 
määratlemise ja edendamise abil;
iii) tootmise ühine kohandamine ja turu 
nõudmistele vastavaks kujundamine ning 
toodete kvaliteedi tõstmine;
iv) tootmise ja töötlemise 
ratsionaliseerimise ja parandamise 
edendamine;
v) teabe kooskõlastamine ja teaberingluse 
tagamine kõigi asjaomases tootmisharus 
osalejate vahel, eelkõige teabe edastamine 
riske vähendada võivate tehniliste valikute 
(kollektiivsed või individuaalsed) kohta;
vii) uuringute teostamine säästlike 
tootmismeetodite ja turu arengute kohta;
viii) kvaliteeti tõstva uuendustegevuse ja 
toodete ohutuse edendamine;
ix) keskkonnakaitse edendamine eelkõige 
põllumajanduses kasutatava plastiku 
(silopakendid, heinapalli kile) või 
veterinaarravi jääkide kogumise, 
loomakasvatusest pärineva sõnniku 
käitlemise või kliimamuutustega 
kohandumise strateegiate abil;
x) tooteinfo ja toote edendamise 
tagamine;
xi) asjaomase tootmisharu kutsealasid 
puudutava teadlikkuse tõstmine.

Or. fr

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 29 b (uus)
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
Artikkel 123 – lõige 3 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

29 b) Artiklisse 123 lisatakse lõige 3 a:
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„3 a. Liikmesriigid võivad tunnustada ka 
kõigi artiklis 1 osutatud sektorite 
tootmisharudevahelisi organisatsioone, 
mis on moodustatud kõigi või osa neisse 
kuuluvate organisatsioonide või liitude 
esindajate algatusel, välja arvatud lõike 1 
punktis a osutatud sektorid, vastavalt 
kõnealuse lõike punktides b ja c 
kehtestatud tingimustele.”

Or. fr

Selgitus
Põllumajandustoodete tarnete struktuur on alati põhinenud turu reguleerimise vahenditel. 
Seevastu tootmise organiseerimine ja tootmisharude vaheliste suhete areng on alati olnud 
liikmesriigiti ja /või toodete kaupa väga erinev. Komisjon teeb ettepaneku, et liikmesriigid 
võiksid tunnustada kõigi sektorite tootjaorganisatsioone ning seda ettepanekut tuleks 
laiendada ka tootmisharudevahelistele organisatsioonidele.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 30 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
Artikkel 162 – lõige 1 – punkt a – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

30 a) Artikli 162 lõike 1 punkti a punkt i 
jäetakse välja. *
* Seetõttu tuleb määruse (EÜ) nr 
1234/2007 artikleid ja lisasid vastavalt 
muuta.

Or. fr

Selgitus

ELi eksporditoetused on alati saanud arenevate riikide karmi kriitika osaliseks. Praegust 
turukonjunktuuri arvestades oleks sobiv juba kaotada teravilja ja riisi eksporditoetused, seda 
enam, et komisjon on Doha läbirääkimiste raames juba kavandanud teha ettepaneku 
eksporditoetuste kaotamiseks.
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Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 30 b (uus)
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
Artikkel 162 – lõige 1 – punkt a – punkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

30 b) Artikli 162 lõike 1 punkti a punkt ii 
jäetakse välja. *
* Seetõttu tuleb määruse (EÜ) nr 
1234/2007 artikleid ja lisasid vastavalt 
muuta.

Or. fr

Selgitus

ELi eksporditoetused on alati saanud arenevate riikide karmi kriitika osaliseks. Praegust 
turukonjunktuuri arvestades oleks sobiv juba kaotada teravilja ja riisi eksporditoetused, seda 
enam, et komisjon on Doha läbirääkimiste raames juba kavandanud teha ettepaneku 
eksporditoetuste kaotamiseks.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 32
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
Artikkel 184

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„(5) Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
enne 30. juunit 2011 aruande 
piimakvoodisüsteemi sujuva järkjärgulise 
kaotamise tingimuste kohta, sealhulgas 
eelkõige võimalikud edasised kvootide 
suurendamised või lisamaksude 

„(5) Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
enne 31. detsembrit 2010 aruande 
piimaturu olukorra kohta. Ettepanekuga 
kaasnevad vajaduse korral asjakohased 
ettepanekud.”
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võimalikud vähendamised.”

Or. en

Selgitus
Tehakse ettepanek, et komisjon esitaks oma raport varem. Raportöör on nõus ettepanekuga, 
mille kohaselt kasvaks piimakvoot 1 % võrra turustusaastatel of 2009/10 ja 2010/11, kuid 
soovib turuolukorda järgnevatel aastatel ümber hinnata, sest piimaturg areneb kiiresti.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
I lisa

Komisjoni ettepanek
Liikmesriik 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

Belgia 3 427 288,740 3 461 561,627 3 496 177,244 3 531 139,016 3 566 450,406 3 602 114,910 3 602 114,910
Bulgaaria 998 580,000 1 008 565,800 1 018 651,458 1 028 837,973 1 039 126,352 1 049 517,616 1 049 517,616
Tšehhi Vabariik 2 792 689,620 2 820 616,516 2 848 822,681 2 877 310,908 2 906 084,017 2 935 144,857 2 935 144,857
Taani 4 612 619,520 4 658 745,715 4 705 333,172 4 752 386,504 4 799 910,369 4 847 909,473 4 847 909,473
Saksamaa 28 847 420,391 29 135 894,595 29 427 253,541 29 721 526,076 30 018 741,337 30 318 928,750 30 318 928,750
Eesti 659 295,360 665 888,314 672 547,197 679 272,669 686 065,395 692 926,049 692 926,049
Iirimaa 5 503 679,280 5 558 716,073 5 614 303,234 5 670 446,266 5 727 150,729 5 784 422,236 5 784 422,236
Kreeka 836 923,260 845 292,493 853 745,418 862 282,872 870 905,700 879 614,757 879 614,757
Hispaania 6 239 289,000 6 301 681,890 6 364 698,709 6 428 345,696 6 492 629,153 6 557 555,445 6 557 555,445
Prantsusmaa 25 091 321,700 25 342 234,917 25 595 657,266 25 851 613,839 26 110 129,977 26 371 231,277 26 371 231,277
Itaalia 10 740 661,200 10 848 067,812 10 956 548,490 11 066 113,975 11 176 775,115 11 288 542,866 11 288 542,866
Küpros 148 104,000 149 585,040 151 080,890 152 591,699 154 117,616 155 658,792 155 658,792
Läti 743 220,960 750 653,170 758 159,701 765 741,298 773 398,711 781 132,698 781 132,698
Leedu 1 738 935,780 1 756 325,138 1 773 888,389 1 791 627,273 1 809 543,546 1 827 638,981 1 827 638,981
Luksemburg 278 545,680 281 331,137 284 144,448 286 985,893 289 855,752 292 754,310 292 754,310
Ungari 2 029 861,200 2 050 159,812 2 070 661,410 2 091 368,024 2 112 281,704 2 133 404,521 2 133 404,521
Malta 49 671,960 50 168,680 50 670,366 51 177,070 51 688,841 52 205,729 52 205,729
Madalmaad 11 465 630,280 11 580 286,583 11 696 089,449 11 813 050,343 11 931 180,847 12 050 492,655 12 050 492,655
Austria 2 847 478,469 2 875 953,254 2 904 712,786 2 933 759,914 2 963 097,513 2 992 728,488 2 992 728,488
Poola 9 567 745,860 9 663 423,319 9 760 057,552 9 857 658,127 9 956 234,709 10 055 797,056 10 055 797,056
Portugal 1 987 521,000 2 007 396,210 2 027 470,172 2 047 744,874 2 068 222,323 2 088 904,546 2 088 904,546
Rumeenia 3 118 140,000 3 149 321,400 3 180 814,614 3 212 622,760 3 244 748,988 3 277 196,478 3 277 196,478
Sloveenia 588 170,760 594 052,468 599 992,992 605 992,922 612 052,851 618 173,380 618 173,380
Slovakkia 1 061 603,760 1 072 219,798 1 082 941,996 1 093 771,416 1 104 709,130 1 115 756,221 1 115 756,221
Soome 2 491 930,710 2 516 850,017 2 542 018,517 2 567 438,702 2 593 113,089 2 619 044,220 2 619 044,220
Rootsi 3 419 595,900 3 453 791,859 3 488 329,778 3 523 213,075 3 558 445,206 3 594 029,658 3 594 029,658
Ühendkuningriik 15 125 168,940 15 276 420,629 15 429 184,836 15 583 476,684 15 739 311,451 15 896 704,566 15 896 704,566

Parlamendi muudatusettepanek
Liikmesriik 2008/09 2009/10 2010/11

Belgia 3 427 288,740 3 461 561,627 3 496 177,244
Bulgaaria 998 580,000 1 008 565,800 1 018 651,458
Tšehhi Vabariik 2 792 689,620 2 820 616,516 2 848 822,681
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Taani 4 612 619,520 4 658 745,715 4 705 333,172
Saksamaa 28 847 420,391 29 135 894,595 29 427 253,541
Eesti 659 295,360 665 888,314 672 547,197
Iirimaa 5 503 679,280 5 558 716,073 5 614 303,234
Kreeka 836 923,260 845 292,493 853 745,418
Hispaania 6 239 289,000 6 301 681,890 6 364 698,709
Prantsusmaa 25 091 321,700 25 342 234,917 25 595 657,266
Itaalia 10 740 661,200 10 848 067,812 10 956 548,490
Küpros 148 104,000 149 585,040 151 080,890
Läti 743 220,960 750 653,170 758 159,701
Leedu 1 738 935,780 1 756 325,138 1 773 888,389
Luksemburg 278 545,680 281 331,137 284 144,448
Ungari 2 029 861,200 2 050 159,812 2 070 661,410
Malta 49 671,960 50 168,680 50 670,366
Madalmaad 11 465 630,280 11 580 286,583 11 696 089,449
Austria 2 847 478,469 2 875 953,254 2 904 712,786
Poola 9 567 745,860 9 663 423,319 9 760 057,552
Portugal 1 987 521,000 2 007 396,210 2 027 470,172
Rumeenia 3 118 140,000 3 149 321,400 3 180 814,614
Sloveenia 588 170,760 594 052,468 599 992,992
Slovakkia 1 061 603,760 1 072 219,798 1 082 941,996
Soome 2 491 930,710 2 516 850,017 2 542 018,517
Rootsi 3 419 595,900 3 453 791,859 3 488 329,778
Ühendkuningriik 15 125 168,940 15 276 420,629 15 429 184,836

Or. en

Selgitus
I lisa sisaldab riikide piimakvoote tonnides liikmesriigi kohta. I lisa on seotud käesoleva 
määruse artikli 4 punktiga 14 ja määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 55 lõikega 1 ja artikliga 
65. Raportöör teeb lisaks juba kokku lepitud piimakvoodi 2 % tõusule turustusaastal 2008/09, 
ettepaneku toetada piimakvoodi tõstmist 1 % võrra turustusaastateks 2009/10 ja 2010/11. 
Raportöör soovib turuolukorda järgmiste kvoodiaastate puhul ümber hinnata, sest piimaturg 
areneb kiiresti.
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