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Muudatusettepanek 31
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Komisjonile tuleks anda volitus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte vastavalt 
aluslepingu artiklile 290, et täiendada või 
muuta käesoleva määruse teatavaid 
mitteolemuslikke osi. Tuleks kindlaks 
määrata sellised osad, mida komisjonil on 
õigus muuta, samuti tingimused, mille 
alusel selline delegeerimine peab 
toimuma.

(4) Käesoleva määruse nõuetekohase 
toimimise tagamiseks tuleks komisjonile
anda volitus võtta vastu õigusakte vastavalt 
Euroopa Liidu toimimise lepingu
artiklile 290, et täiendada või muuta 
käesoleva määruse teatavaid 
mitteolemuslikke osi. On eriti oluline, et 
komisjon viiks oma ettevalmistava töö 
käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, 
sealhulgas ekspertide tasandil, 
unustamata konsulteerida piirkondlike ja 
kohalike omavalitsustega, 
saareregioonidega, vähe asustatud 
piirkondade, mägipiirkondade ja 
äärepoolseimate piirkondadega, et vältida 
seda liiki piirkondades praeguse kriisi 
oludes juba valitsevate piirangute 
süvendamist. Komisjon peaks delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamise ajal tagama 
asjaomaste dokumentide sama- ja 
õigeaegse ning asjakohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Or. pt

Muudatusettepanek 32
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 - lõige 1, punkt l

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

l) vein, I lisa XII osa; välja jäetud

Or. de
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Selgitus

Veinide (sealhulgas viinamarjade, viinamarjavirrete ja veinide, millest need on saadud) 
ühisturu toimimise parandamiseks ja stabiliseerimiseks peaks ühise turukorralduse muutmine 
toimuma ainult põhiõigusakti kaudu.

Muudatusettepanek 33
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) komisjoni poolt rakendusaktidega ja ilma 
artikli 323 lõikes 1 osutatud komitee abita
veise- ja vasikaliha puhul, kui liikmesriigi või 
liikmesriigi piirkonna veise- ja vasikaliha 
keskmine turuhind, mis on registreeritud 
artikli 34 lõikes 1 osutatud liidu rümpade 
klassifitseerimisskaala alusel, langeb 
vaatlusperioodil alla 1 560 euro tonni kohta.

c) komisjoni poolt ilma artikli 323 lõike 1a 
kohaldamiseta vastu võetud
rakendusaktidega veise- ja vasikaliha 
puhul, kui liikmesriigi või liikmesriigi 
piirkonna veise- ja vasikaliha keskmine 
turuhind, mis on registreeritud artikli 34 
lõikes 1 osutatud liidu rümpade 
klassifitseerimisskaala alusel, langeb 
vaatlusperioodil alla 1 560 euro tonni 
kohta, võttes eriti arvesse territoriaalse 
ühtekuuluvuse põhimõtteid, et arvestada 
mõju piirkondlikele turgudele, mille 
majandus sõltub suures osas seda tüüpi 
tootest.

Or. pt

Muudatusettepanek 34
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 a (uus) – III jagu

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 70a
Tasu arvutuskäik

Tasu arvutamisel tuleb arvesse võtta 
määruse (EÜ) nr 1788/2003 artikli 5 
punkti h alusel turustatavat piima ja 
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piimatooteid nende liikmesriigi 
territooriumil asuvast 
põllumajandusettevõttest väljasaatmise 
ajal või nende põllumajandusettevõttes 
kaubanduslikult kasutamise ajal. Kui piim 
või piimatooted viiakse 
põllumajandusettevõttest välja selleks, et 
need liikmesriigi pädeva asutuste poolt 
vastu võetud tervishoiumeetmete 
kohaldamisel hävitada, ei võeta 
asjaomaseid koguseid arvesse tarnete või 
otseturustamisena. 
Põllumajandusettevõttest lepingu alusel 
töötlemiseks või ümbertöötlemiseks 
väljaviidavaid piimakoguseid käsitatakse 
tarnetena.

Or. fr

Selgitus

Kuna tegemist on olulise osaga, tuleb rakendusmääruse nr 595/2004 artikkel 6 uuesti sisse võtta 
alusakti, mitte käsitleda seda delegeeritud õigusaktiga.

Muudatusettepanek 35
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 75

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kokkuostja staatuse peab liikmesriik 
vastavalt komisjoni poolt delegeeritud 
õigusaktidega artikli 80 lõike 1 punkti f 
kohaselt sätestatud kriteeriumitele
eelnevalt heaks kiitma.

1. Kokkuostja staatuse peab liikmesriik 
eelnevalt heaks kiitma.

2. Ilma et see piiraks asjaomase 
liikmesriigi poolt rangemate eeskirjade 
kehtestamist, kiidetakse kokkuostjad 
heaks üksnes juhul, kui:
a) nad esitavad tõendi, et nad on 
siseriiklike õigusaktide kohaselt 
vahendajad;;
b) neil on asjaomases liikmesriigis 
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tööruumid, kus pädev asutus saab 
kontrollida laoarvestust, registreid ja 
muid määruse (EÜ) nr 595/20041 

artikli 24 lõikes 2 nimetatud dokumente;
c) nad kohustuvad ajakohastama 
laoarvestust, registreid ja muid määruse 
(EÜ) nr 595/2004 artikli 24 lõikes 2 
nimetatud dokumente;
d) nad kohustuvad esitama asjaomase 
liikmesriigi pädevale asutusele määruse 
(EÜ) nr 595/2004 artikli 8 lõikega 2 
ettenähtud aruanded vähemalt kord 
aastas.
3. Ilma et see piiraks asjaomase 
liikmesriigi poolt sätestatud karistuste 
rakendamist, tühistatakse heakskiit, kui 
lõike 2 punktides a ja b sätestatud 
tingmusi enam ei täideta.
____________
1 Komisjoni 30. märtsi 2004. aasta määrus 
(EÜ) nr 595/2004, milles sätestatakse 
piima- ja piimatootesektoris makse 
kehtestamist käsitleva nõukogu määruse 
(EÜ) nr 1788/2003 rakenduseeskirjad 
(ELT L 94, 31.3.2004, lk 22).

Or. fr

Selgitus

Kuna tegemist on olulise osaga, tuleb rakendusmääruse artikkel 23 tootjate kohustuste kohta uuesti 
sisse võtta alusakti, mitte käsitleda seda delegeeritud õigusaktiga.

Muudatusettepanek 36
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 75 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 75a
Tootjate kohustused
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Tootjad tagavad, et kokkuostjad, kellele 
nad tarnivad, on heaks kiidetud. 
Liikmesriigid sätestavad karistused 
juhtudeks, kui tarneid tehakse 
heakskiitmata kokkuostjatele.

Or. fr

Selgitus

Kuna tegemist on olulise osaga, tuleb rakendusmääruse artikkel 24,1 tootjate kohustuste kohta uuesti 
sisse võtta alusakti, mitte käsitleda seda delegeeritud õigusaktiga. 

Muudatusettepanek 37
Peter Jahr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 96

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 96 välja jäetud
Volituste delegeerimine

1. Tootmisvõimsuse kasvu vältimiseks 
võib komisjon delegeeritud õigusaktidega:
a) koostada nimekirja olukordadest, mil 
väljajuurimine ei anna taasistutusõigust;
b) vastu võtta eeskirjad, milles käsitletakse 
istutusõiguste ülekandmist varude vahel;
c) keelata selliste veinide või 
viinamarjasaaduste turustamise, mis on 
mõeldud ainult viinamarjakasvataja oma 
pere tarbeks.
2. Selleks et tagada väljajuurimisega 
tegelevate tootjate võrdne kohtlemine, 
võib komisjon delegeeritud õigusaktidega 
vastu võtta eeskirjad väljajuurimise 
tõhususe kindlustamiseks 
taasistutusõiguse andmisel.
3. Liidu vahendite ning liidu veinide
identiteedi, päritolu ja kvaliteedi 
kaitsmiseks võib komisjon delegeeritud 
õigusaktidega:
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a) näha ette isotoopide analüüside 
andmepanga loomise, mis aitaks 
liikmesriikide kogutud proovide põhjal 
avastada pettust, ning eeskirjad 
liikmesriikide andmepankade kohta;
b) vastu võtta eeskirjad kontrolliasutuste 
ja nende vastastikuse abi kohta;
c) vastu võtta eeskirjad liikmesriikide 
tulemuste ühiskasutuse kohta;
d) sätestada karistuste määramine 
erandlikel asjaoludel.

Or. de

Muudatusettepanek 38
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 96, lõige 1, punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) keelata selliste veinide või 
viinamarjasaaduste turustamise, mis on 
mõeldud ainult viinamarjakasvataja oma 
pere tarbeks.

c) võtta vastu sätted selliste veinide või 
viinamarjasaaduste kohta, mis on mõeldud 
ainult viinamarjakasvataja oma pere 
tarbeks.

Or. fr

Selgitus

Sellises sõnastuses ei lubaks artikkel enam veini toota perekonna oma pere tarbeks, mis on 
praegu ühenduse õigusnormidega lubatud.
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Muudatusettepanek 39
Peter Jahr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 97

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib rakendusaktidega võtta 
kõik vajalikud meetmed seoses käesoleva
alajaoga, sealhulgas eeskirjad:

Komisjon võtab vastu käesoleva alajao 
rakendussätted, mis sisaldavad eeskirju:

a) uusistutusõiguse andmise kohta, 
sealhulgas registreerimine ja 
teavitamiskohustused;

a) käesoleva alajao kohaldamisel tekkiva 
ülemäärase halduskoormuse vältimist 
käsitlevate sätete kohta;

b) taasistutusõiguste ülekandmise kohta, 
sealhulgas vähenduskoefitsient;

b) viinapuude kasvualade üheaegse 
olemasolu kohta artikli 91 lõike 2 
tähenduses;

c) liikmesriikide peetavate registrite ja 
komisjonile esitatavate teatiste kohta, 
sealhulgas varusüsteemi võimalik valik;

c) vähenduskoefitsiendi kasutamise kohta 
vastavalt artikli 93 lõikele 5.

d) varust antud istutusõiguse kohta;
e) liikmesriikide tehtavate kontrollide ja 
selliseid kontrolle käsitleva teabe 
komisjonile esitamise kohta;
f) liikmesriikide teatise kohta, milles 
teatatakse kavatsusest kohaldada 
artikli 89 lõiget 5 oma territooriumil.

Or. de

Muudatusettepanek 40
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101 - lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vastavalt aluslepingu artikli 43 
lõikele 3 võtab nõukogu toetusesummade

2. Komisjon kehtestab lõikes 1 osutatud 
toetussummad artikli 321 lõike 1 a 
kohaselt vastuvõetud rakendusaktidega, 
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kindlaksmääramise meetmed. võttes arvesse artikli 8 lõike 1 punkti e 
alapunktis ii) kehtestatud lõssipulbri 
võrdlushinda ning lõssi ja lõssipulbri 
turuolukorra muutumist. Arvestada tuleb 
äärepoolseimate piirkondade 
põllumajandustoodete jaoks ette nähtud 
toetusmeetmeid, milles tuleb arvesse võtta 
käesoleva määrusega tehtud muudatusi.

Or. pt

Muudatusettepanek 41
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 108 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 108a (uus)
Abikõlblikud tooted

1. Liikmesriigid võivad maksta toetust 
komisjoni 10. juuli 2008. aasta määruse 
(EÜ) nr 657/2008, milles sätestatakse 
nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 
üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses 
haridusasutuste õpilaste piima ja 
teatavate piimatoodetega varustamise 
puhul antava ühenduse abiga,1I lisas 
loetletud toodete puhul. Nad võivad 
kohaldada rangemaid norme kooskõlas 
määruse (EÜ) nr 657/2008 I lisas 
kindlaks määratud abikõlblikele toodetele 
esitatavate nõuetega. 
2. Prantsuse ülemeredepartemangudes 
võib määruse (EÜ) nr 657/2008 I lisas 
osutatud kakaoga piim või muul viisil 
maitsestatud piim olla taastatud piim.
3. Liikmesriigid võivad lubada lisada 
I kategooria toodetesse kuni 5 mg fluori 
kilogrammi kohta. 
4. Abi antakse üksnes määruse (EÜ) 
nr 657/2008, käesoleva määruse I lisas 
loetletud toodete puhul, kui tooted 
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vastavad määrustes (EÜ) nr 852/2004 ja 
(EÜ) nr 853/2004 sätestatud nõuetele 
ning eelkõige nõuetele, mis käsitlevad 
heakskiidetud asutuses toidu valmistamist 
ja identifitseerimismärgistust, nagu on 
kindlaks määratud määruse (EÜ) 
nr 53/2004 II lisa I jaos. 
________________
1ELT L 183, 11.07.2008, lk 17.

Or. fr

Selgitus

Kuna tegemist on abi põhielemendiga, peavad õpilaste piimatoodetega varustamiseks abikõlblikud 
tooted olema esitatud alusaktis. (rakendusmääruse 657/2008 artikli 3 ja I lisa kordus).

Muudatusettepanek 42
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 108b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 108b
Abi andmise tingimused

1. Abi saavad õpilased, kes käivad 
korrapäraselt järgmiste kategooriate 
haridusasutustes: lasteaed või muu 
koolieelne lasteasutus, alg- ja keskkoolid, 
mida haldab või tunnustab liikmesriigi 
pädev asutus. 
Abisaajad saavad abikavast toetust üksnes 
koolipäevade ajal. Haridusamet või 
haridusasutus teatab liikmesriigi pädevale 
asutusele ja vajaduse korral taotlejale 
koolipäevade koguarvu, millest on 
riigipühad välja arvatud. 
Õpilased ei saa abikavast toetust ajal, mil 
nad viibivad puhkelaagrites.
2. Abi võib taotleda: 
a) haridusasutus;
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b) haridusamet oma piirkonna õpilastele 
jaotatavate toodete puhul; 
c) toodete tarnija, kui liikmesriik nii 
sätestab; 
d) ühe või mitme haridusasutuse või 
haridusameti nimel tegutsev ja sel 
eesmärgil loodud organisatsioon, kui 
liikmesriik nii sätestab. 
3. Abi taotlejad peab abi saamiseks heaks 
kiitma selle liikmesriigi pädev asutus, kus 
asub haridusasutus, kuhu tooted 
tarnitakse.

Or. fr

Selgitus

una tegemist on abi põhielemendiga, peavad õpilaste piimatoodetega varustamiseks abi 
andmise tingimused olema esitatud alusaktis (määruse (EÜ) nr 657/2008 artikli 2, artikli 5 
lõike 3, artikli 6 lõike 2 ja artikli 7 kordus).

Muudatusettepanek 43
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 109 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Selleks et võtta arvesse piimatoodete 
tarbimise suundumust ning piimatoodete 
turu uuendusi ja arengut, võib komisjon 
delegeeritud õigusaktidega kindlaks 
määrata artikli 108 lõikes 1 osutatud 
tooted.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Kuna tegemist on abi põhielemendiga, peavad õpilaste piimatoodetega varustamiseks 
abikõlblikud tooted olema esitatud alusaktis.



AM\871548ET.doc 13/72 PE467.307v01-00

ET

Muudatusettepanek 44
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 109 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Selleks et tagada, et asjaomased 
toetusesaajad ja taotlejad vastaksid 
artikli 108 lõikes 1 osutatud toetuse 
saamise tingimustele, võib komisjon 
delegeeritud õigusaktidega vastu võtta 
toetuse andmise tingimused. 

2. Selleks et tagada, et asjaomased 
toetusesaajad ja taotlejad vastaksid 
artikli 108 lõikes 1 osutatud toetuse 
saamise tingimustele, võib komisjon 
delegeeritud õigusaktidega vastu võtta 
toetuse andmise tingimused. 

Selleks et tagada, et taotlejad täidavad oma 
kohustusi, võib komisjon delegeeritud 
õigusaktidega võtta meetmed pettuse ja 
rikkumiste ärahoidmiseks, sealhulgas:

Selleks et tagada, et taotlejad täidavad oma 
kohustusi, võtab komisjon delegeeritud 
õigusaktidega vastu toetuse nõuetekohase 
kasutamise kohta tagatise esitamise nõude
juhul, kui toetus on makstud ette.

a) abikavas osalemise õiguse peatamine,
b) tagatise esitamine toetuse 
nõuetekohaseks kasutamiseks juhul, kui 
toetus on makstud ette ja 
c) karistuste kohaldamine süülise 
käitumise takistamiseks.

Or. fr

Selgitus

Õigusliku selguse huvides tuleks komisjonile sanktsioonide osas antud rakendusvolitused 
rühmitada horisontaalsetesse artiklitesse. Sanktsiooni põhimõte tuleb selliselt meetmega 
kehtestada ad hoc artiklis ja ning seejärel täpsustada seda põhimõtet reas artiklites.
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Muudatusettepanek 45
Peter Jahr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liit rahastab artikli 209 kohaselt 
tunnustatud tootjaorganisatsioonidele 
humalasektoris antavat toetust kõnealuses 
artiklis osutatud eesmärkide saavutamise 
finantseerimiseks.

1. Liit rahastab artikli 209 kohaselt 
tunnustatud tootjaorganisatsioonidele 
humalasektoris antavat toetust, mis on 
mõeldud kõnealuses artiklis osutatud 
eesmärkide saavutamise finantseerimiseks 
ja mille suurus on Saksamaa jaoks igal 
aastal 2 277 000 eurot.

2. Liit rahastab lõikega 1 ettenähtud 
Saksamaa tootjaorganisatsioonidele 
antavat toetust igal aastal 2 277 000 
euroga.

2. Igale tootjaorganisatsioonile makstav 
summa arvutatakse proportsionaalselt 
tootjaorganisatsioonide liikmete 
abikõlblike humalakasvatusalade alusel.
Abikõlblikud humalakasvatusalad on 
humalakasvatusalad Saksamaal, mille 
istutustihedus on taotluse esitamise ajal 
ühtlane ning kahekordselt toestatud 
taimede puhul vähemalt 1500 taime 
hektari kohta või ühekordselt toestatud 
taimede puhul vähemalt 2000 taime 
hektari kohta.
3. Saksamaa pädev riigiasutus korraldab 
enne toetuse andmist halduskontrolle 
kõikide toetusetaotluste suhtes, mis 
hõlmavad selliste abikõlblike alade 
ristkontrolli, mille kohta on esitatud 
toetusetaotlus, kasutades muu hulgas 
ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi 
andmeid vastavalt määruse (EÜ) nr 
73/2009 II jaotise 4. peatükis sätestatud 
eesmärkidele.
4. Lisaks teostatakse igas 
tootjaorganisatsioonis kohapealseid 
kontrolle ning need hõlmavad jaotatavast 
toetusest vähemalt 5%. Etteteatamine on 
lubatud, kui see ei kahjusta kohapealse 
kontrolli eesmärki.
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5. Alusetult tehtud makse puhul 
kohaldatakse komisjoni määruse (EÜ) nr 
1122/2009 artiklit 80.

Or. de

Muudatusettepanek 46
Peter Jahr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 112

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et saavutada artiklis 209 osutatud 
toetuste andmise eesmärgid, võib komisjon 
delegeeritud õigusaktidega vastu võtta 
eeskirjad:

Selleks et saavutada artiklis 209 osutatud 
toetuste andmise eesmärgid, võib komisjon
rakendusaktidega võtta seoses käesoleva 
jaoga vajalikud meetmed:

a) abitaotluste, sealhulgas tähtaegade ja 
saatedokumentide kohta;

a) toetuse väljamaksmise kohta;

b) toetusõiguste, sealhulgas abikõlblike 
humalakasvatusalade ja igale 
tootjaorganisatsioonile makstavate 
summade arvutamise kohta;

b) abitaotluste esitamise menetluse, 
sealhulgas tähtaegade ja 
saatedokumentide eeskirjade kohta;

c) kohaldatavate karistuste kohta alusetult 
makstud summade korral.

c) kontrollide teostamise kohta.

Or. de

Muudatusettepanek 47
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 118

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Volituste delegeerimine Tunnustuskavade rahastamine
Selleks et tagada tootjaorganisatsioonide 
tõhus ja sihipärane toetamine puu- ja 

1. Artikli 117 lõikes 3 osutatud abi 
määrasid vähendatakse poole võrra 
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köögiviljasektoris, võtab komisjon 
delegeeritud õigusaktidega vastu 
eeskirjad: 

turustatud toodangu selle osa puhul, mis 
ületab 1 000 000 eurot.

a) tootjarühma tunnustuskavade 
rahastamise kohta;

2. Artikli 117 lõike 1 punktis a osutatud 
abi aastane ülemmäär iga tootjarühma 
kohta on 100 000 eurot.

b) künniste, ülemmäärade ja liidupoolse 
rahastamise määra kohta;
c) abi arvutamise aluse kohta, sealhulgas 
tootjarühma turustatud toodangust 
väärtus;

3. Kui rakendusperiood ei hõlma tervet 
kalendriaastat, vähendatakse lõikes 2 
osutatud ülemmäärasid 
proportsionaalselt.

d) tootjarühmade abikõlblikkuse kohta; 4. Artikli 117 lõikes 1 osutatud abi 
makstakse:

e) tootjarühma põhitegevuse kohta; a) aastaste või pooleaastaste 
osamaksetena iga aasta või poolaasta 
lõpus tunnustuskava rakendamise eest, 
või

f) tunnustuskavade sisu, esitamise ja 
heakskiitmise kohta; 

b) osamaksetena, mis hõlmavad osa 
aastasest ajavahemikust juhul, kui kava 
algab aastase ajavahemiku ajal või 
tunnustamine toimub enne aastase 
ajavahemiku lõppu. 

g) tingimuste kohta, mille alusel saaksid 
tootjarühmad nõuda tunnustuskava 
muutmist;

Osamaksete arvutamisel võivad 
liikmesriigid turustatud toodanguna 
käsitada toodangut, mis vastab muule 
ajavahemikule kui see, mille alusel 
osamakse tehakse, kui see on kontrolli 
jaoks vajalik. Ajavahemike vaheline 
erinevus on väiksem kui ajavahemik, 
mille alusel osamakse tehakse. 

h) investeeringutoetuse kohta; 5. Lõigetes 1 ja 2 osutatud summade 
suhtes kohaldatav vahetuskurss on 
Euroopa Keskpanga viimati, enne 
kõnealuse abi andmise perioodi esimest 
kuupäeva avaldatud kurss.

i) tootjarühmade ühinemise ja abi 
andmise jätkumine. 

Or. fr

Selgitus

Rahastamine, abi arvutamise alus, abi alam- ja ülemmäärad ja kaasrahastamismäär ning 
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tootjarühmade abikõlblikkus on abi põhielemendid ning peavad seega kuuluma alusakti (siin 
artikli 118 lõikesse a). Teised koostiselemendid, mida majandavad otse tootjarühmad, 
kuuluvad õiguse ühetaoliselt rakendamise alla, see tähendab rakendusaktidesse.

Muudatusettepanek 48
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 118 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 118a
Liidu rahaline panus

1. Euroopa Liidu panus artikli 117 lõike 1 
punktis a osutatud abi maksmisel on 
kehtestatud järgmiselt:
a) 75 % nendes piirkondades, mis on 
abikõlblikud lähenemiseesmärgi raames 
ning
b) 50 % muudes piirkondades.
Ülejäänud osa abist maksab liikmesriik 
kindlasummalise väljamaksena. 
Abitaotlus ei pea sisaldama tõendeid abi 
kasutamise kohta. 
2. Euroopa Liidu panus artikli 117 lõike 1 
punktis b osutatud abi puhul, 
väljendatuna kapitalitoetuse või 
kapitalitoetuse ekvivalendi protsendina 
abikõlblikest investeerimiskuludest, ei tohi 
ületada:
a) 50 % nendes piirkondades, mis on 
abikõlblikud lähenemiseesmärgi raames 
ning
b) 30% muudes piirkondades.
3. Asjaomased liikmesriigid kohustuvad 
kandma vähemalt 5 % abikõlblikest 
investeerimiskuludest.
Toetuse saajad maksavad abikõlblikest 
investeerimiskuludest vähemalt:
a) 25 % nendes piirkondades, mis on 
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abikõlblikud lähenemiseesmärgi raames;
b) 45 % muudes piirkondades.

Or. fr

Selgitus

Rahastamine, abi arvutamise alus, abi alam- ja ülemmäärad ja kaasrahastamismäär ning 
tootjarühmade abikõlblikkus on abi põhielemendid ning peavad seega kuuluma alusakti (siin 
artikli 118 lõikesse b). Teised koostiselemendid, mida majandavad otse tootjarühmad, 
kuuluvad õiguse ühetaoliselt rakendamise alla, see tähendab rakendusaktidesse.

Muudatusettepanek 49
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 118 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 118b
Turustatud toodangu väärtus

1. Artikli 126c sätteid kohaldatakse 
tootjarühmade suhtes mutatis mutandis.
2. Kui turustatud toodangu väärtus on 
vähenenud põhjustel, mis ei ole 
tootjarühma vastutuse ega kontrolli all ja 
mida liikmesriik käsitab nõuetekohaselt 
põhjendatuna, ei ole turustatud toodangu 
väärtus väiksem kui 65 % viimast aastast 
etappi hõlmava abi varasemas taotluses 
või taotlustes esitatud väärtusest, mida on 
kontrollinud liikmesriik, ning nende 
puudumisel heakskiidetud 
tunnustuskavas algselt esitatud 
väärtusest.
3. Turustatud toodangu väärtus 
arvutatakse selliste õigusaktide alusel, 
mida kohaldatakse sellel ajavahemikul, 
mille kohta abi taotletakse.
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Or. fr

Selgitus

Rahastamine, abi arvutamise alus, abi alam- ja ülemmäärad ja kaasrahastamismäär ning 
tootjarühmade abikõlblikkus on abi põhielemendid ning peavad seega kuuluma alusakti (siin 
artikli 118 lõikesse c). Teised koostiselemendid, mida majandavad otse tootjarühmad, 
kuuluvad õiguse ühetaoliselt rakendamise alla, see tähendab rakendusaktidesse.

Muudatusettepanek 50
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 118 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 118c
Tootjarühmade abikõlblikkus

Liikmesriigid hindavad tootjarühmade 
abikõlblikkust käesoleva määruse alusel, 
et teha kindlaks, kas abi on 
nõuetekohaselt põhjendatud, võttes 
arvesse kõnealuse tootjarühma liikmeks 
olevatele tootjaorganisatsioonidele või -
rühmadele varem antud võimaliku 
riigiabi tingimusi ja andmise kuupäeva 
ning liikmete võimalikku liikumist 
tootjaorganisatsioonide ja tootjarühmade 
vahel.

Or. fr

Selgitus

Rahastamine, abi arvutamise alus, abi alam- ja ülemmäärad ja kaasrahastamismäär ning 
tootjarühmade abikõlblikkus on abi põhielemendid ning peavad seega kuuluma alusakti (siin 
artikli 118 lõikesse d). Teised koostiselemendid, mida majandavad otse tootjarühmad, 
kuuluvad õiguse ühetaoliselt rakendamise alla, see tähendab rakendusaktidesse.
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Muudatusettepanek 51
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 119 - punktid d - e - f - g - h(uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) tootjarühma põhitegevuse kohta;
e) tunnustuskavade sisu, esitamise ja 
heakskiitmise kohta; 
f) tingimuste kohta, mille alusel saaksid 
tootjarühmad nõuda tunnustuskava 
muutmist;
g) investeeringutoetuse kohta; 
h) tootjarühmade ühinemise ja abi 
andmise jätkumise kohta. 

Or. fr

Selgitus

Rahastamine, abi arvutamise alus, abi alam- ja ülemmäärad ja kaasrahastamismäär ning 
tootjarühmade abikõlblikkus on abi põhielemendid ning peavad seega kuuluma alusakti. 
Teised koostiselemendid (siin artikli 118 punktid e-i), mida majandavad otse tootjarühmad, 
kuuluvad õiguse ühetaoliselt rakendamise alla, see tähendab rakendusaktidesse.

Muudatusettepanek 52
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 126

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Volituste delegeerimine Rakendusfondide rahastamine
Selleks et tagada tootjaorganisatsioonide 
tõhus, sihipärane ja jätkuv toetamine 
puu- ja köögiviljasektoris, võib komisjon 
delegeeritud õigusaktidega vastu võtta 
eeskirjad: 

Artikli 120 lõikes 1 osutatud 
rakendusfondi osamaksed määrab 
kindlaks tootjaorganisatsioon.

a) rakendusfondide ja rakenduskavade Kõikidel tootjatel on võimalus 
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kohta, sealhulgas eeskirjad seoses: rakendusfondi abi kasutada ning kõikidel 
tootjatel on võimalus demokraatlikult 
osaleda tootjaorganisatsiooni vahendite ja 
rakendusfondi sissemaksete kasutamist 
käsitlevate otsuste tegemises.

i) rakendusfondide rahastamise ja 
kasutamisega;
ii) rakenduskavade sisu, esitamise ja 
heakskiitmisega;
iii) meetmete abikõlblikkusega, 
tegevuskava kohase tegevuse või kuludega 
ja vastavate täiendavate riiklike 
eeskirjadega; 
iv) tegevuskavade ja maaelu arengu 
programmide vahelise suhtega;
v) osaliste rakenduskavadega;
vi) rakenduskavade järelevalve ja 
hindamisega;
b) rakenduskavade riikliku raamistiku ja 
riikliku strateegia kohta, sealhulgas 
eeskirjad seoses:
i) riikliku raamistiku ja riikliku strateegia 
struktuuri ja sisuga;
ii) jälgimise, hindamise ja teavitamisega 
riikliku raamistiku ja riikliku strateegia 
puhul;
c) liidu finantsabi kohta, sealhulgas 
eeskirjad seoses: 
i) liidu finantsabi arvutamise alusega, 
eelkõige tootjaorganisatsiooni turustatud 
toodangust väärtus;
ii) abi arvutamiseks kohaldatava 
võrdlusperioodiga;
iii) finantsabi saamise õiguste 
vähendamisega abitaotluste hilinenud 
esitamise korral;
iv) tagatiste esitamise ja kaotamisega 
ettemaksete korral;
d) riskide vältimise ja juhtimise meetmete 
kohta, sealhulgas eeskirjad seoses:
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i) riskide vältimise ja juhtimise meetmete 
valikuga; 
ii) turult kõrvaldamise mõistega;
iii) turult kõrvaldatud toodete 
sihtotstarbega;
iv) turult kõrvaldamise 
maksimumtoetusega;
v) etteteatamisega turult kõrvaldamise 
korral;
vi) turustatud toodangu mahuga turult 
kõrvaldamise korral; 
vii) tasuta jagamiseks ettenähtud toodete 
pakendil Euroopa liidu embleemi 
esitamisega;
viii) nõuetega kõrvaldatud toodete 
saajatele;
ix) toorelt koristamise ja koristamata 
jätmise mõistega;
x) toorelt koristamise ja koristamata 
jätmise tingimustega; 
xi) saagikindlustuse eesmärkidega;
xii) mõistega „ebasoodsad 
ilmastikutingimused”;
xiii) investeerimisfondide moodustamise 
halduskulude katmise toetuse 
tingimustega;
e) riikliku finantsabi kohta, sealhulgas 
eeskirjad seoses:
i) tootjate organiseerituse tasemega;
ii) rakenduskavade muudatustega;
iii) finantsabi saamise õiguste 
vähendamisega abitaotluste hilinenud 
esitamise korral;
iv) tagatiste esitamise, vabastamise ja 
kaotamisega ettemaksete korral;
v) liidu poolt tagasi makstava riikliku 
finantsabi maksimaalse protsendiga.

Or. fr
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Selgitus

Le financement, la base de calcul de l’aide, le seuil et plafonds de l'aide et le degré de 
cofinancement, ainsi que l'admissibilité des fonds opérationnels et programmes opérationnels 
constituent des éléments structurants de l'aide, et doivent à ce titre relever de l'acte de base 
(ici, la disposition de l'article 126 point a-i). Les autres composants relevant de la gestion 
directe des groupements de producteurs relèvent d'une application uniforme du droit, donc 
d'actes d’exécution. Par ailleurs, s'agissant du §3 point c iii, par souci de clarté juridique, il 
convient de regrouper dans des articles horizontaux les compétences d’application conférées 
à la Commission s’agissant des sanctions. Le principe de la sanction doit être ainsi arrêté par 
mesure dans un article ad hoc, et une série d’articles horizontaux décline ensuite ce principe.

Muudatusettepanek 53
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 126 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 126a
Meetmete, tegevuse või kulude 

abikõlblikkus rakenduskava alusel 
1. Liikmesriigid sätestavad riiklikus 
strateegias fondi suurimad 
protsendimäärad, mida võib kulutada 
üksiku meetme ja/või tegevuse liigi ja/või 
kulutuse kohta erinevate meetmete vahel 
sobiva tasakaalu tagamiseks.
2. Liikmesriigid võivad võtta vastu 
määrust (EÜ) nr 1182/2007 ja käesolevat 
määrust täiendavaid eeskirju, milles 
käsitletakse rakenduskavade kohaste 
meetmete, tegevuste või kulude 
abikõlblikkust.

Or. fr

Selgitus

Rahastamine, abi arvutamise alus, abi alam- ja ülemmäärad ja kaasrahastamismäär ning 
rakendusfondide ja –kavade, tootjarühmade abikõlblikkus on abi põhielemendid ning peavad 
seega kuuluma alusakti (siin artikli 126 punkti a alapunkt iii). Teised koostiselemendid, mida 
majandavad otse tootjarühmad, kuuluvad õiguse ühetaoliselt rakendamise alla, see tähendab 
rakendusaktidesse.
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Muudatusettepanek 54
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 126 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 126b
Tootjaorganisatsiooni turustatud 

toodangu väärtus
1. Käesoleva peatüki kohaldamise 
eesmärgil arvutatakse turustatud 
toodangu väärtus tootjaorganisatsiooni 
puhul tootjaorganisatsioonide liikmete 
toodangu põhjal, mille suhtes on 
tootjaorganisatsiooni tunnustatud.
2. Turustatud toodangu väärtus hõlmab 
tootjaorganisatsioonist lahkuvate või 
sellega ühinevate liikmete toodangut. 
Liikmesriigid määravad kindlaks 
tingimused topeltarvestuse vältimiseks. 
3. Turustatud toodangu väärtus ei hõlma 
töödeldud puu- ja köögivilja väärtust või 
mis tahes muu kui puu- ja 
köögiviljasektori toote väärtust.
Töötlemiseks ettenähtud sellise 
töötlemiseks mõeldud puu- ja köögivilja 
turustatud toodangu väärtus, mida on 
töödeldud üheks määruse I lisa X osas 
loetletud töödeldud puu- ja köögiviljaks 
või käesolevas artiklis osutatud ja 
käesoleva määruse VIa lisas kirjeldatud 
mis tahes muuks töödeldud tooteks, mida 
on ise või allhanke teel töödelnud 
käesoleva artikli lõikes 7 osutatud 
tootjaorganisatsioon või 
tootjaorganisatsioonide liit või nende 
liikmeks oleva ühistud või tütarettevõtted, 
arvutatakse kõnealuste töödeldud toodete 
kaubaarvele märgitud väärtuse suhtes 
protsentides väljendatud kindlat määra 
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kohaldades.
Kindel määr on:
a) 53 % puuvilja- ja marjamahla puhul;
b) 73 % kontsentreeritud mahlade puhul;
c) 77 % tomatikontsentraadi puhul;
d) 62 % külmutatud puu- ja köögivilja 
puhul;
e) 48 % konserveeritud puu- ja köögivilja 
puhul;
f) 70 % perekonna Agaricus 
konserveeritud seente puhul;
g) 81 % lühiajaliseks säilitamiseks 
soolvees konserveeritud puuvilja puhul;
h) 81 % kuivatatud puuvilja puhul;
i) 27 % muu töödeldud puu- ja köögivilja 
puhul;
j) 12 % töödeldud maitsetaimede puhul;
k) 41 % paprikapulbri puhul. 
4. Liikmesriigid võivad lubada 
tootjaorganisatsioonidel hõlmata 
turustatud toodangu väärtusega ka 
kõrvalsaaduste väärtust.
5. Turustatud toodangu väärtus hõlmab 
selliste turult kõrvaldatud toodete 
väärtust, mis on kõrvaldatud määruse 
(EÜ) nr 1182/2007 artikli 10 lõike 4 
punktidega a ja b ettenähtud viisil ja mille 
arvutamise aluseks on kõnealuste 
tootjaorganisatsiooni poolt eelmisel 
võrdlusperioodil turustatud toodete 
keskmine hind. 
6. Turustatud toodangu väärtuse hulka 
arvutatakse üksnes see 
tootjaorganisatsiooni tootjaliikmete 
toodang, mida on turustanud kõnealune 
tootjaorganisatsioon ise. Teise 
tootjaorganisatsiooni turustatud toodangu 
väärtuse hulka arvutatakse 
tootjaorganisatsiooni tootjaliikmete 
toodang, mida on turustanud nende oma 
organisatsiooni poolt määratud teine 
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tootjaorganisatsioon vastavalt artikli 213 
lõike 2 punktidele b ja c.
7. Puu- ja köögivilja turustatud toodangu 
eest esitatakse arve tootjaorganisatsiooni 
välise seisuga, vajaduse korral I lisa 
IX osas loetletud tootena, mis on 
valmistatud ja pakendatud, ilma:
a) käibemaksuta;
b) sisetranspordi kuludeta, kui 
tootjaorganisatsiooni keskse kogumis- ja 
pakendamisasutuse ja 
tootjaorganisatsiooni jaotuspunkti 
vahemaa on oluline.
Punkti b esimese taande kohaldamiseks 
määravad liikmesriigid kindlaks 
erinevatel tarnimis- ja veoetappidel 
toodete kohta kaubaarvele märgitud 
väärtuse suhtes kohaldatavad 
vähendusprotsendid.
8. Turustatud toodangu väärtust võib 
arvutada ka tütarettevõttevälise seisuga 
samal alusel nagu on sätestatud lõikes 7, 
eeldusel et vähemalt 90 % tütarettevõtte 
kapitalist kuulub:
a) ühele või mitmele 
tootjaorganisatsioonile või 
tootjaorganisatsioonide liidule; või
b) liikmesriigi heakskiidu korral 
tootjaorganisatsioonide või nende liidu 
liikmeks olevatele ühistutele, kui see aitab 
kaasa määruse (EÜ) nr 1182/2007 artikli 
3 lõike 1 punktides b ja c loetletud 
eesmärkide saavutamisele.
9. Kui toodang väheneb 
ilmastikutingimuste, looma- või 
taimehaiguste või taimekahjurite levikust 
põhjustatud kahju tõttu, siis igasuguse 
kõnealuste põhjuste tõttu seoses 
III peatüki 6. jaos käsitletud 
saagikindlustusmeetmetega või 
tootjaorganisatsiooni hallatavate 
samaväärsete meetmetega saadud 
kindlustushüvitise võib arvata turustatud 
toodangu väärtuse hulka.
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Or. fr

Selgitus

Rahastamine, abi arvutamise alus, abi alam- ja ülemmäärad ja kaasrahastamismäär ning 
rakendusfondide ja –kavade, tootjarühmade abikõlblikkus on abi põhielemendid ning peavad 
seega kuuluma alusakti (siin artikli 126 punkti c alapunkt i). Teised koostiselemendid, mida 
majandavad otse tootjarühmad, kuuluvad õiguse ühetaoliselt rakendamise alla, see tähendab 
rakendusaktidesse.

Muudatusettepanek 55
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 126 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 126c
Turult kõrvaldamise maksimumtoetus

1. Turult kõrvaldamise toetus, mis 
sisaldab nii ühenduse panust kui ka 
tootjaorganisatsiooni panust, ei ületa 
X lisas osutatud toodete jaoks kehtestatud 
summasid. Muude toodete puhul 
kehtestavad toetuse maksimumsummad 
liikmesriigid.
2. Turult kõrvaldamised ei ületa mis tahes 
tootjaorganisatsiooni mis tahes toote 
turustatud toodangu mahust 5 %. Selle 
protsendimäära hulka ei arvestata aga 
koguseid, mis on kõrvaldatud määruse 
(EÜ) nr 1182/2007 artikli 10 lõike 4 
punktides a ja b osutatud viisil või mõnel 
muul liikmesriikide poolt heakskiidetud 
viisil.
Turustatud toodangu maht arvutatakse 
turustatud toodangu keskmise väärtusena 
kolmel eelneval aastal. Kui kõnealune 
teave puudub, kasutatakse selle turustatud 
toodangu väärtust, mille suhtes 
tootjaorganisatsioon on tunnustatud.
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Esimeses lõigus osutatud 
protsendimäärad on kolmeaastase 
ajavahemiku keskmised. Iga-aastane 
ületuspiir on 5 protsendipunkti.

Or. fr

Selgitus

Rahastamine, abi arvutamise alus, abi alam- ja ülemmäärad ja kaasrahastamismäär ning 
rakendusfondide ja –kavade, tootjarühmade abikõlblikkus on abi põhielemendid ning peavad 
seega kuuluma alusakti (siin artikli 126 punkti d alapunkt iv). Teised koostiselemendid, mida 
majandavad otse tootjarühmad, kuuluvad õiguse ühetaoliselt rakendamise alla, see tähendab 
rakendusaktidesse.

Muudatusettepanek 56
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 127

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib rakendusaktidega võtta 
kõik vajalikud meetmed käesoleva alajao 
kohaldamiseks seoses: 

Komisjon võib rakendusaktidega võtta 
kõik vajalikud meetmed käesoleva alajao 
kohaldamiseks seoses: 

a) rakendusfondide juhtimisega ja 
teatistega rakendusfondide hinnangulise 
mahu kohta;

a) rakendusfondide juhtimisega ja 
teatistega rakendusfondide hinnangulise 
mahu kohta, tegevuskavade ja maaelu 
arengu programmide vahelise suhtega, 
osaliste rakenduskavadega;

b) rakenduskavade esitamisega, sealhulgas 
tähtajad ja vajalikud saatedokumendid; 

b) rakenduskavade esitamisega, sealhulgas 
tähtajad ja vajalikud saatedokumendid; 

b a) rakenduskavade riikliku raamistiku 
ja riikliku strateegia kohta, sealhulgas 
eeskirjad seoses: 
i) riikliku raamistiku ja riikliku strateegia 
struktuuri ja sisuga; 
ii) jälgimise, hindamise ja teavitamisega 
riikliku raamistiku ja riikliku strateegia 
puhul;

c) rakenduskavade vormiga; c) rakenduskavade vormiga;
d) riikliku strateegia ja rakenduskavade d) riikliku strateegia ja rakenduskavade 
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jälgimise ja hindamise juhtimisega 
artikli 126 punkti a alapunkti vi kohaselt;

järelevalve ja hindamisega;

c a) liidu finantsabi kohta, sealhulgas 
eeskirjad seoses: 
i) abi arvutamiseks kohaldatava 
võrdlusperioodiga;
ii) finantsabi saamise õiguste 
vähendamisega abitaotluste hilinenud 
esitamise korral;
iii) tagatiste esitamise ja kaotamisega 
ettemaksete korral;

e) liikmesriikide teatistega 
tootjaorganisatsioonidele ja 
tootjaorganisatsioonide liitudele 
heakskiidetud abisummade kohta; 

e) liikmesriikide teatistega 
tootjaorganisatsioonidele ja 
tootjaorganisatsioonide liitudele 
heakskiidetud abisummade kohta; 

f) abitaotluste ja abi maksmisega, 
sealhulgas ettemakse ja abi maksmine 
osaliselt;

f) abitaotluste ja abi maksmisega, 
sealhulgas ettemakse ja abi maksmine 
osaliselt;

f a) riskide vältimise ja juhtimise 
meetmete kohta, sealhulgas eeskirjad 
seoses:
i) riskide vältimise ja juhtimise meetmete 
valikuga; 
ii) turult kõrvaldamise mõistega;
iii) turult kõrvaldatud toodete 
sihtotstarbega;
iv) etteteatamisega turult kõrvaldamise 
korral;
v) turustatud toodangu mahuga turult 
kõrvaldamise korral;
vi) tasuta jagamiseks ettenähtud toodete 
pakendil Euroopa liidu embleemi 
esitamisega;
vii) nõuetega kõrvaldatud toodete 
saajatele;
viii) toorelt koristamise ja koristamata 
jätmise mõistega;

g) riskide vältimise ja juhtimise 
meetmeteks võetud laenudega;

g) riskide vältimise ja juhtimise 
meetmeteks võetud laenudega;

h) turustamisstandarditega turult h) turustamisstandarditega turult 
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kõrvaldamise korral; kõrvaldamise korral;
i) transpordi-, sortimis- ja 
pakendamiskuludega tasuta jagamise 
korral;

i) transpordi-, sortimis- ja 
pakendamiskuludega tasuta jagamise 
korral;

j) edendus-, teavitamis- ja 
koolitusmeetmetega kriisiennetuse ja -
ohjamise korral;

j) edendus-, teavitamis- ja 
koolitusmeetmetega kriisiennetuse ja -
ohjamise korral;

j a) toorelt koristamise ja koristamata 
jätmise tingimustega; 
j b) saagikindlustuse eesmärkidega;
j c) mõistega „ebasoodsad 
ilmastikutingimused”;
j d) investeerimisfondide moodustamise 
halduskulude katmise toetuse 
tingimustega;

k) saagikindlustusmeetmete haldamisega; k) saagikindlustusmeetmete haldamisega;

k a) riikliku finantsabi kohta, sealhulgas 
eeskirjad seoses:
i) tootjate organiseerituse tasemega;
ii) rakenduskavade muudatustega;
iii) finantsabi saamise õiguste 
vähendamisega abitaotluste hilinenud 
esitamise korral;
iv) tagatiste esitamise, vabastamise ja 
kaotamisega ettemaksete korral;
v) liidu poolt tagasi makstava riikliku 
finantsabi maksimaalse protsendiga.

l) riigiabi sätetega kriisiennetuse ja -
ohjamise meetmete puhul;

l) riigiabi sätetega kriisiennetuse ja -
ohjamise meetmete puhul;

m) riikliku finantsabi andmise loaga; m) riikliku finantsabi andmise loaga;

n) riikliku finantsabi taotlemise ja 
väljamaksmisega;

n) riikliku finantsabi taotlemise ja 
väljamaksmisega;

o) riikliku finantsabi tagasimaksmisega. o) riikliku finantsabi tagasimaksmisega.

Or. fr

Selgitus

Rahastamine, abi arvutamise alus, abi alam- ja ülemmäärad ja kaasrahastamismäär ning 
rakendusfondide ja –kavade, tootjarühmade abikõlblikkus on abi põhielemendid ning peavad 
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seega kuuluma alusakti (siin artikli 126 punkti d alapunkt iv). Teised koostiselemendid, mida 
majandavad otse tootjarühmad, kuuluvad õiguse ühetaoliselt rakendamise alla, see tähendab 
rakendusaktidesse.

Muudatusettepanek 57
Peter Jahr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 128 – lõige 1 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) puu- ja köögivilja-, töödeldud puu- ja 
köögivilja- ning banaanisektori toodete 
jagamiseks lastele haridusasutustes, 
sealhulgas lasteaedades; muudes 
koolieelsetes lasteasutustes, algkoolides ja 
gümnaasiumides, ning

a) puu- ja köögivilja-, töödeldud puu- ja 
köögivilja- ning banaanisektori toodete 
jagamiseks lastele liikmesriigi poolt 
hallatavas või tunnustatud 
haridusasutustes, sealhulgas lasteaedades; 
muudes koolieelsetes lasteasutustes, 
algkoolides ja gümnaasiumides, ning

Or. de

Muudatusettepanek 58
Peter Jahr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 128 - lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid koostavad oma 
strateegiate väljatöötamisel loetelu puu- ja 
köögivilja-, töödeldud puu- ja köögivilja-
ning banaanisektori toodetest, mis on 
nende kavade raames abikõlblikud.
Kõnealune loetelu ei sisalda siiski tooteid, 
mis on välja arvatud vastavalt komisjoni 
poolt delegeeritud õigusaktidega artikli 129 
kohaselt võetud meetmetele. Toodete 
valikul lähtuvad liikmesriigid 
objektiivsetest kriteeriumidest, mille hulka 
võivad kuuluda toote hooajalisus ja 
kättesaadavus ning keskkonnaaspektid.

3. Liikmesriigid koostavad oma 
strateegiate väljatöötamisel loetelu puu- ja 
köögivilja-, töödeldud puu- ja köögivilja-
ning banaanisektori toodetest, mis on 
nende kavade raames abikõlblikud.
Kõnealune loetelu ei sisalda siiski tooteid, 
mis on välja arvatud vastavalt komisjoni 
poolt delegeeritud õigusaktidega artikli 129 
kohaselt võetud meetmetele.
Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel võib 
strateegiaga siiski ette näha, et need 
tooted võivad olla abikõlblikud, kui neile 
lisatakse ainult vähesel hulgal I lisas 
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Sellega seoses võivad liikmesriigid 
eelistada liidu tooteid.

nimetatud aineid.

Liikmesriigid tagavad, et nende pädevad 
tervishoiuasutused kinnitavad liikmesriigi 
koolidele puuvilja jagamise kava kohaste 
abikõlblike toodete nimekirja.
Toodete valikul lähtuvad liikmesriigid 
objektiivsetest kriteeriumidest, mille hulka 
võivad kuuluda toote hooajalisus ja 
kättesaadavus ning keskkonnaaspektid.
Sellega seoses võivad liikmesriigid 
eelistada liidu tooteid.

Or. de

Muudatusettepanek 59
Peter Jahr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 128 - lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriikide strateegia sisaldab 
väiteid alljärgneva kohta:
- kava sihtrühm;
- kava lisandväärtuse tagamine, eelkõige 
kui koolidele jagatavat puuvilja süüakse 
erandkorras samal ajal kui tavapärast 
koolisööki;
- kontrollimeetmed;
- kaasnevad meetmed (näiteks 
veebilehtede arendamine, tootjatehaste 
külastused);
- geograafiline tasand või haldustasand, 
millel kava rakendatakse.

Or. de
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Muudatusettepanek 60
Peter Jahr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 128 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 128 a
Abikõlblikud kulud

1. Ühenduse abi saamise tingimustele 
vastavad järgmised kulud:
a) koolidele puuvilja jagamise kavaga 
hõlmatud ja haridusasutusele tarnitud 
puu- ja köögiviljade, töödeldud puu- ja 
köögivilja- ning banaanitoodete kulud;
b) seotud kulud, mis on koolidele puuvilja 
jagamise kava rakendamisega otseselt 
seotud ning sisaldavad üksnes:
i) seadmete ostmise, üürimise, rentimise ja 
liisimisega seotud kulud, kui need on 
strateegiaga ette nähtud;
ii) järelevalve ja hindamisega seotud 
kulud, mis on otseselt seotud koolidele 
puuvilja jagamise kavaga;
iii) teabevahetuskulud, mis hõlmavad 
Euroopa koolidele puuvilja jagamise kava 
plakatiga seotud kulusid.
Kui koolidele puuvilja jagamise kavaga 
hõlmatud toodete veo- ja jaotamiskulude 
kohta esitatakse eraldi arve, siis ei tohi 
sellised kulud ületada 3 % toodete 
kuludest. Kui tooteid jagatakse 
haridusasutusele tasuta, siis võivad 
liikmesriigid aktsepteerida veo- ja 
jaotamiskulude arveid, mille ülemmäärad 
on liikmesriigi strateegias kindlaks 
määratud.
Esimese lõigu punkti b alapunktis iii 
osutatud teabevahetuskulusid ei saa 
rahastada muude ühenduse abikavade 
raames.
2. Lõike 1 esimese lõigu punkti b 
alapunktide i ja iii kohaste kogukulude 
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summa peab olema kindlaksmääratud 
summa ning ei tohi pärast ühenduse abi 
lõplikku eraldamist ületada 5 % 
liikmesriigile ette nähtud ühenduse abist.
Selle aasta kohta, mil kava hindamine 
toimub, ei tohi lõike 1 esimese lõigu 
punkti b alapunktide i ja ii kohaste 
kogukulude summa pärast ühenduse abi 
lõplikku eraldamist ületada 10 %
liikmesriigile ette nähtud ühenduse abist 
selle aasta kohta, mil hindamine toimub.

Or. de

Muudatusettepanek 61
Peter Jahr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 128 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 128 b
Abi andmise üldtingimused

1. Liikmesriigid tagavad, et nende 
strateegia kohaselt antav toetus jagatakse 
toetuse taotlejatele, kui kõnealused 
taotlejad on esitanud kehtiva 
toetusetaotluse oma pädevatele asutustele.
Toetusetaotlus on kehtiv üksnes siis, kui 
selle on esitanud taotleja, kelle on sel 
eesmärgil heaks kiitnud selle liikmesriigi 
pädevad asutused, kus asub 
haridusasutus, kuhu tooted tarnitakse.
2. Liikmesriigid võivad valida toetuse 
taotlejad järgmiste asutuste hulgast:
a) haridusasutused;
b) haridusasutused oma piirkonna lastele 
jaotatavate toodete puhul;
c) toodete tarnijad ja/või jaotajad;
d) ühe või enama haridusasutuse või 
haridusasutuste nimel tegutsevad 
organisatsioonid, mis on sel eesmärgil 
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asutatud;
e) mis tahes muu avalik-õiguslik või 
eraõiguslik asutus, kes haldab:
i) haridusasutustele puu- ja köögiviljade, 
töödeldud puu- ja köögivilja ning 
banaanitoodete jagamist vastavalt 
käesolevale määrusele kehtestatud või 
sellega vastavusse viidud koolidele 
puuvilja jagamise kava raames;
ii) hindamist ja/või teabevahetust.

Or. de

Muudatusettepanek 62
Peter Jahr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 128 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 128 c
Abitaotluste heakskiitmise üldtingimused

1. Heakskiidu saamiseks peab taotleja 
kirjalikult kohustuma pädeva asutuse ees:
a) kasutama vastavalt käesolevale 
määrusele kehtestatud või sellega 
vastavusse viidud koolidele puuvilja 
jagamise kava alusel rahastatud tooteid 
üksnes selle haridusasutuse või nende 
haridusasutuste laste tarbimise jaoks, 
mille suhtes abi taotletakse;
b) maksma tagasi asjaomaste koguste 
puhul alusetult makstud abi, kui leitakse, 
et tooted ei ole jagatud kindlaksmääratud 
sihtrühmale või et abi on makstud toodete 
puhul, mis ei vasta käesolevas määruses 
sätestatud abi saamise tingimustele;
c) pettuse või tõsise hooletuse korral 
maksma summa, mis on võrdne algselt 
makstud summa ja selle summa vahega, 
millele taotlejal on õigus;
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d) andma täiendavad dokumendid 
taotluse korral pädeva asutuse käsutusse;
e) nõustuma liikmesriigi pädeva asutuse
poolt vajalikuks peetava mis tahes 
kontrollimisega eelkõige arvepidamise ja 
füüsilise kontrolli puhul.
Liikmesriigid võivad heakskiidu 
saamiseks ette näha ka muud taotleja 
kirjalikud kohustused pädeva asutuse ees.
2. Kui leitakse, et abi taotleja ei täida 
enam heakskiiduga seotud nõudeid või 
mõnda muud käesoleva määruse kohast 
kohustust, peatatakse heakskiidu kehtivus 
ajavahemikuks ühest kuni 
kaheteistkümne kuuni või tühistatakse 
see, sõltuvalt eeskirjade eiramise 
tõsidusest. Selliseid meetmeid ei võeta 
vääramata jõu korral või juhul, kui 
liikmesriik leiab, et eeskirjade eiramine ei 
toimunud tahtlikult ega hooletuse 
tagajärjel ning oli väheoluline. Tühistatud 
heakskiidu võib taastada taotleja taotluse 
korral alles kaheteistkümne kuu pärast.

Or. de

Muudatusettepanek 63
Peter Jahr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 129

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 129 välja jäetud
Volituste delegeerimine

1. Selleks et parandada laste 
toitumisharjumusi, võib komisjon 
delegeeritud õigusaktidega vastu võtta 
eeskirjad:
a) toodete kohta, mis on kava jaoks 
sobimatud;
b) kava sihtrühma kohta;
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c) riiklike või piirkondlike strateegiate 
kohta (sealhulgas kaasnevad meetmed), 
mida liikmesriikidel tuleb toetuse 
saamiseks koostada;
d) toetusesaajate heakskiitmise ja valimise 
kohta.

Or. de

Muudatusettepanek 64
Peter Jahr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 130

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib rakendusaktidega võtta 
kõik vajalikud meetmed käesoleva alajao 
kohaldamiseks, eelkõige seoses:

Komisjon võib rakendusaktidega võtta 
kõik vajalikud meetmed käesoleva alajao 
kohaldamiseks, eelkõige seoses:

a) toetuse soovitusliku jaotamisega 
liikmesriikide vahel;

a) koolidele jagatava puuvilja lastele 
jagamise toetusega;

b) abitaotluste ja maksetega; b) toetuse soovitusliku jaotamisega 
liikmesriikide vahel;

c) kontrolliga; c) abi andmise üldtingimustega;

d) kava avaldamise viisiga ja võrgustiku 
loomise meetmetega;

d) teatavate taotlejate heakskiitmise 
eritingimustega ja heakskiidu kehtivuse 
peatamise ja selle tühistamisega;

e) teabe edastamisega komisjonile. e) abitaotluste ja maksetega;

f) kontrollimise ja sanktsioonidega;
g) järelevalve ja hindamisega;
h) kava avaldamise viisiga ja võrgustiku 
loomise meetmetega;
i) teabe edastamisega komisjonile;
j) komisjoni rahalisele toetusele viitamise 
eeskirjadega.

Or. de
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Muudatusettepanek 65
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 138 - lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud meetmed on suunatud 
kaitstud päritolunimetuse või kaitstud 
geograafilise tähisega veinidele või 
veinidele, millele on märgitud 
viinamarjasort.

2. Lõikes 1 osutatud meetmed on suunatud 
kaitstud päritolunimetuse või kaitstud 
geograafilise tähisega veinidele või 
veinidele, millele on märgitud 
viinamarjasort.

Neid veine toetatakse kolmandate riikide 
turgudel toimuva müügiedenduse raames 
tingimusel, et: 
a) tooted on ette nähtud otsetarbimiseks; 
kolmanda riigi sihtturg pakub toodete 
ekspordiks võimalusi või võimalikud uued 
müügikohad on seal olemas ja tooted on 
suure lisandväärtusega; 
b) geograafilise tähisega veinide puhul 
märgitakse asjaomase teavitus- või 
müügiedenduskampaania raames toote 
päritolu; 
c) toetatav tegevus on selgelt määratletud, 
sealhulgas on täpsustatud, milliseid 
tooteid võetakse arvesse, milline on 
turundustegevus ja selle hinnanguline 
maksumus;
d) asjaomase abisaaja müügiedendus- ja 
teavitamiskampaaniat asjaomases 
kolmandas riigis ei toetata kauem kui 
kolm aastat; seda võib siiski vajaduse 
korral üks kord pikendada kuni kaheks 
aastaks; 
e) teave ja/või reklaamisõnumid 
põhinevad veini olulistel omadustel ja on 
kooskõlas nende sihtturuks valitud 
kolmanda riigi kehtivate õigusaktidega; 
f) abisaaja majanduslik suutlikkus peab 
olema piisav, et tulla toime kolmanda 
riigiga peetavale kaubavahetusele 
eriomaste piirangutega, ja tal peavad 
olema vahendid, et tagada meetme 
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võimalikult tõhus rakendamine. 
Liikmesriigid kontrollivad eelkõige, kas 
on olemas piisaval hulgal piisavalt 
kvaliteetseid tooteid, et tagada pärast 
müügiedenduskampaania lõppu pikema 
aja jooksul turunõudluse rahuldamine. 
Abisaajateks võivad olla nii eraettevõtjad 
kui ka kutseorganisatsioonid, 
tootjaorganisatsioonid ja 
tootmisharudevahelised organisatsioonid 
või riigiasutused, kui liikmesriik nii 
otsustab. Igal juhul ei tohi riigiasutus olla 
ainus abisaaja, kellele liikmesriik 
müügiedendusmeetme raames toetust 
annab. 
Eelistatakse mikro-, väikeseid ja keskmise 
suurusega ettevõtjaid komisjoni soovituse 
2003/361/EÜ tähenduses ja ühiseid 
kaubamärke. 

Or. fr

Muudatusettepanek 66
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Article 139 - lõige 3 - punkt 2a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Niisuguste viinamarjaistanduste 
tavapärane uuendamine, kus viinapuud 
on ealiselt vananenud” tähendab sama 
viinamarjasordi istutamist samale 
maatükile, rakendades samu 
viinamarjakasvatuse võtteid. Liikmesriigid 
võivad sätestada lisatingimusi, eelkõige 
seoses asendatavate viinapuude vanusega.

Or. fr

Selgitus

Mõistete määratlused on olulised osad, mis peavad kuuluma alusakti (praegu määruse (EÜ) 
nr 555/2008 artiklis 6 esitatud määratluse kordus).
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Muudatusettepanek 67
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 139 - lõige 3 - punktid 2 ja 2a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ei toetata selliste viinamarjaistanduste 
tavapärast uuendamist, kus viinapuud on 
ealiselt vananenud.

Viinamarjaistanduste tavapärast 
uuendamist, kus viinapuud on ealiselt 
vananenud, see tähendab sama 
viinamarjasordi istutamist samale 
maatükile, rakendades samu 
viinamarjakasvatuse võtteid, ei toetata.

Liikmesriigid võivad sätestada 
lisatingimusi, eelkõige seoses 
asendatavate viinapuude vanusega.

Or. fr

Muudatusettepanek 68
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 139 - lõige 4 – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetus ümberkorraldus- ja 
muutmiskulude katmiseks ei hõlma 
põllumajanduslike sõidukite ostuga 
seotud kulusid.

Or. fr
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Muudatusettepanek 69
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 139 - lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Liikmesriigid sätestavad toetuste 
rakendusala ja määra käsitlevad 
üksikasjalikud eeskirjad. Eeskätt võib ette 
näha kindlasummalise toetuse maksmise, 
toetuse ülemmäära hektari kohta ja 
toetuse kohandamise objektiivsete 
kriteeriumide alusel. Juhul kui kasutatud 
istutusõigused ei ole seotud 
viinamarjaistanduse 
ümberkujundamisega, tuleb toetust 
vastavalt vähendada, et vältida 
konkurentsi kahjustamist ja võtta arvesse 
asjaolu, et istutusõiguse kasutamine ei 
põhjustanud väljajuurimise kulusid. 
Toetust makstaks istutatud pindala kohta, 
mis on piiritletud, nagu näeb ette 
komisjoni 27. juuni 2008. aasta määruse 
(EÜ) nr 555/2008 milles sätestatakse 
veinituru ühist korraldust käsitleva 
nõukogu määruse (EÜ) nr 479/2008 
üksikasjalikud rakenduseeskirjad 
veinisektoris seoses toetusprogrammide, 
kolmandate riikidega kauplemise, 
tootmisvõimsuse ja kontrollidega1, 
artikli 75 lõige 1. 
___________
1ELT L 170, 30.06.2008, lk 1.

Or. fr
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Muudatusettepanek 70
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 140 - lõige 1 – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kaubanduslike viinamarjade viinapuude 
külge jätmist pärast tavapärase 
tootmistsükli lõppu (koristamata jätmine) 
ei käsitata rohelise korjena. 

Or. fr

Muudatusettepanek 71
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 140 - lõige 1 – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kaubanduslike viinamarjade viinapuude 
külge jätmist pärast tavapärase 
tootmistsükli lõppu (koristamata jätmine) 
käsitatakse rohelise korjena.

Or. fr

Selgitus

Mõistete määratlused on olulised osad, mis peavad kuuluma alusakti (määruse (EÜ) 
nr 555/2008 artiklis 11 esitatud määratluse kordus).

Muudatusettepanek 72
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 140 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Rohelise korje toetust saanud 
maatüki pindala ei võeta arvesse 
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geograafilise tähisega veinide tehnilises 
kirjelduses sätestatud saagi piirmäärade 
arvutamisel.

Or. fr

Muudatusettepanek 73
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 142 – lõige 1 – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mõistel „loodusõnnetusega võrreldavad 
halvad ilmastikutingimused” on sama 
tähendus, mis komisjoni määruse (EÜ) 
nr 1857/2006 artikli 2 lõikes 8.

Or. fr

Selgitus

Mõistete määratlused on olulised ja need peavad põhinema alusaktil (võetakse üle määruse 
(EÜ) nr 555/2008 artiklis toodud 16 määratlus).

Muudatusettepanek 74
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 142 - lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid võivad toetusprogrammi 
lisada saagikindlustuse järgmistel 
tingimustel:
a) liikmesriigid võtavad vastu 
saagikindlustusmeetmete üksikasjalikud 
rakendussätted, sealhulgas vajalikud 
sätted, tagamaks, et 
saagikindlustusmeetmed ei moonuta 
kindlustusturul valitsevat konkurentsi; 
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b) kava rakendamist taotlevad tootjad 
esitavad liikmesriigi asjaomasele 
ametiasutusele oma kindlustuslepingu, et 
liikmesriigil oleks võimalik täita lõikes 2 
osutatud tingimust;
c) liikmesriigid kehtestavad lõikes 3 
osutatud tingimuste täitmiseks 
väljamakstavate toetuste piirmäärad.
Vajaduse korral võivad liikmesriigid 
kehtestada piirmäära tüüpkulude ja 
tüüpilistel eeldustel saamata jäänud tulu 
alusel. Liikmesriigid tagavad, et 
kõnealused arvutused: 
i) sisaldavad ainult kontrollitavaid 
andmeid; 
ii) põhinevad asjakohaste teadmiste ja 
oskustega määratud arvandmetel; 
iii) viitavad selgelt arvandmete allikale; 
iv) on eristatud, et võtta arvesse 
asjakohaseid piirkondlikke ja kohalikke 
tingimusi. 

Or. fr

Muudatusettepanek 75
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 143 - lõige 1 – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Punktis b osutatud uute toodete, 
protsesside ja tehnoloogiate arenduskulud 
hõlmavad ettevalmistavaid tegevusi, 
näiteks toote, protsessi või tehnoloogia 
väljatöötamine ja katsed ning sellega 
seotud materiaalseid ja/või 
mittemateriaalseid investeeringuid enne 
uute toodete, protsesside ja tehnoloogiate 
äriotstarbelist kasutuselevõttu. 

Or. fr
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Muudatusettepanek 76
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 143 - lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Abikõlblikeks kulutusteks ei peeta 
määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 71 
lõike 3 punktides a, b ja c osutatud 
kuluelemente.

3. Abikõlblikud kulud on: 

a) kinnisvara ehitamise, soetamise, sh 
liisinguga soetamise, või parandamise 
kulud; 
b) uute masinate ja seadmete, sealhulgas 
arvutitarkvara soetamise või liisinguga 
soetamise kulud ülempiiriga kuni vara 
turuväärtuseni. Muud liisingulepinguga 
seotud kulud, näiteks liisinguandja 
hinnalisand, intresside 
refinantseerimiskulud, üldkulud ja 
kindlustusmaksed abikõlblikud ei ole; 
c) punktides a ja b osutatud kulutustega 
seotud üldkulud, näiteks arhitekti-, 
inseneri- ja konsultatsioonitasud, 
teostatavusuuringute ning patendiõiguste 
ja litsentside omandamise kulud. 
Erandina punktist b võivad liikmesriigid 
mikro-, väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtete puhul komisjoni soovituse 
2003/361/EÜ tähenduses nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel sätestada 
tingimused, mille kohaselt võib kasutatud 
seadmete ostmist käsitada abikõlblike 
kuludena. 
Lihtsad asendusinvesteeringud ei ole 
abikõlblik kulu, sest tuleb tagada, et 
kõnealused töötlevasse tööstusesse 
tehtavad investeeringud täidavad meetme 
eesmärki, st parandada tulemusi turu 
nõudlusega kohanemise ja 
konkurentsivõime suurendamise teel.
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Abikõlblikeks kuludeks ei peeta määruse 
(EÜ) nr 1698/2005 artikli 71 lõike 3 
punktides a, b ja c osutatud kuluelemente.

Or. fr

Muudatusettepanek 77
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 143 - lõige 2 – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Asjaomane toetus on ühekordne summa, 
mis on ette nähtud destilleerijalt tootjale 
tarnitavate toodete kogumise kulude 
hüvitamiseks, kui viimane kannab 
kõnealused kulud.

Or. fr

Muudatusettepanek 78
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 143 - lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Toetust makstakse destilleerijatele, 
kes töötlevad destilleerimiseks tarnitud 
tooted vähemalt 92 %-se 
alkoholisisaldusega toorpiirituseks. 

Or. fr
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Muudatusettepanek 79
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 143 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Liikmesriigid võivad anda toetust 
ettemaksena enne meetme rakendamist, 
tingimusel et abisaaja on esitanud 
tagatise. 

Or. fr

Muudatusettepanek 80
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 143 - lõige 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 c. Liikmesriigid võtavad vastu käesoleva 
artikliga ettenähtud meetme 
üksikasjalikud rakenduseeskirjad.

Or. fr

Muudatusettepanek 81
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 145 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 145a
Vastastikune haldusabi

Käesoleva peatüki sätted ei mõjuta: 
a) selliste liikmesriikidevahelisi suhteid 
reguleerivate erisätete kohaldamist, mis 
käsitlevad pettusevastast võitlust 
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veinisektoris, kui kõnealused sätted 
hõlbustavad käesoleva määruse 
kohaldamist,; 
b) eeskirjade kohaldamist, mis käsitlevad: 
i) kriminaalasju või liikmesriikide 
vastastikust abi kriminaalasjades, 
ii) haldusõigusrikkumiste menetlemist. 

Or. fr

Muudatusettepanek 82
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 146 - punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) toetusmeetmete abikõlblikkuse 
kriteeriumide, toetuskõlblike kululiikide 
ja tegevuste kohta, toetuskõlbmatute 
meetmete kohta ning toetuse ülemmäära 
kohta meetmete kaupa;

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 83
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 146 - punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) sisalduvate üldsätete ja mõistete kohta 
käesoleva jao kohaldamiseks;

välja jäetud

Or. fr
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Muudatusettepanek 84
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 146 - punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) veinivalmistamise kõrvalsaaduste 
kõrvaldamise kohta tootjate poolt ja 
erandite kohta kõnealusest kohustustest, 
et vältida täiendavat halduskoormust, 
ning sätete kohta destilleerijate 
vabatahtlikuks sertifitseerimiseks;

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 85
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 174 – lõige 1 – punktid 2a, 2b ja 2c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Punkti a alapunkti iii ja punkti b 
alapunkti iii tähenduses hõlmab mõiste 
„tootmine” igasuguseid toiminguid alates 
viinamarjade koristamisest kuni 
veinivalmistamise lõpuni, kuid mitte 
valmistusjärgset protsessi.
2 b. Punkti b alapunkti ii kohaselt peab 
viinamarjakogus, mis võib kuni 15 % 
määral pärineda väljastpoolt kindlaks 
määratud geograafilist piirkonda, 
pärinema asjaomasest liikmesriigist või 
kolmandast riigist, kus kindlaks määratud 
piirkond asub.
2 c. Erandina määruse punkti a 
alapunktist iii ja punkti b alapunktist iii 
ning tingimusel, et artikli 175 lõikes 2 
kindlaksmääratud tootespetsifikaadis on 
nii ette nähtud, võib kaitstud 
päritolunimetuse ja kaitstud geograafilise 
tähisega tooteid veiniks töödelda: 
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a) asjaomase kindlaks määratud 
piirkonna vahetus läheduses asuval alal 
või 
b) sama haldusüksuse või 
naaberhaldusüksuse territooriumil, 
kooskõlas riiklike sätetega või 
c) piiriülese päritolunimetuse ja 
geograafilise tähise puhul ning siis, kui 
kahe või mitme liikmesriigi või ühe või 
mitme liikmesriigi ja ühe või mitme 
kolmanda riigi vahel on sõlmitud 
kontrollimeetmete leping, võib kaitstud 
päritolunimetusega ja geograafilise 
tähisega tooteid veiniks töödelda alal, mis 
asub kindlaks määratud piirkonna 
vahetus läheduses. 
Erandina määruse punkti b alapunktist iii 
ja tingimusel, et see on artikli 175 lõikes 2 
määratletud spetsifikaadis ette nähtud, 
võib kaitstud geograafilise tähisega 
tooteid jätkuvalt veiniks töödelda 
väljaspool kindlaks määratud piirkonna 
vahetut lähedust kuni 31. detsembrini 
2012. 
Erandina määruse punkti a alapunktist iii 
ja tingimusel, et see on artikli 175 lõikes 2 
määratletud spetsifikaadis ette nähtud, 
võib kaitstud päritolunimetusega tooteid 
jätkuvalt vahuveiniks ja poolvahuveiniks 
töödelda väljaspool kindlaks määratud 
piirkonna vahetut lähedust, kui see oli 
tavaks enne 1. märtsi 1986.

Or. fr

Muudatusettepanek 86
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 175 - lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) asjaomase geograafilise piirkonna d) asjaomast täpselt, üksikasjalikult ja 
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piiritlust; üheselt piiritletud geograafilist piirkonda;

Or. fr

Selgitus

Geograafilise piirkonna piiritlemise põhimõtted kaitstud päritolunimetusega või kaitstud geograafilise 
tähisega veinide puhul on oluline element, mis peab olema sätestatud alusaktis (määruse (EÜ) 
nr 607/2009 artikli 5 praeguste sätete teksti kordus).

Muudatusettepanek 87
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 175 - lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) asjaomase geograafilise piirkonna 
piiritlust; 

d) asjaomase geograafilise piirkonna 
täpset, üksikasjalikku ja ühest piiritlust;

Or. fr

Muudatusettepanek 88
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 177 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3a. Liikmesriik, kolmas riik ja nende 
pädevad asutused ei ole taotlejad.

Or. fr
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Muudatusettepanek 89
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 185 - lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Päritolunimetuse ja geograafilise 
tähise kaitset kohaldatakse kogu 
nimetuse, sealhulgas selle oluliste osade 
suhtes, eeldusel et osi on võimalik 
eristada. Kaitstud päritolunimetuse ja 
kaitstud geograafilise tähise eristamatud 
ja üldnimelised osad ei kuulu kaitse alla.
Kaitstav nimi registreeritakse üksnes 
keeltes, mida kasutatakse toote 
kirjeldamiseks kindlaks määratud 
geograafilises piirkonnas. 
Nimi registreeritakse algupärasel 
kirjakujul.

Or. fr

Muudatusettepanek 90
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 189 - lõige 2 – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Muudatus loetakse väheoluliseks, kui: 
a) see ei puuduta toote olemuslikke 
tunnusjooni; 
b) see ei muuda seost;
c) see ei too kaasa toote nime või nimeosa 
muutmist; 
d) see ei too kaasa kindlaks määratud 
geograafilise piirkonna muutmist; 
e) see ei too kaasa muid toote turustamise 
piiranguid.
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Or. fr

Muudatusettepanek 91
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 193 - lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Selleks et võtta arvesse tootmise eripära 
piiritletud geograafilises piirkonnas, võib 
komisjon delegeeritud õigusaktidega vastu 
võtta:

välja jäetud

a) asjaomase geograafilise piirkonna 
piiritluse põhimõtted ning
b) mõisted, piirangud ja erandid seoses 
tootmisega piiritletud geograafilises 
piirkonnas.

Or. fr

Muudatusettepanek 92
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 193 - lõige 1 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) asjaomase geograafilise piirkonna 
piiritluse põhimõtted ning

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Kaitstud päritolunimetusega või kaitstud geograafilise tähisega veinid geograafilise piirkonna 
piiritlemise põhimõtted on oluline element, mis peab kuuluma alusakti.
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Muudatusettepanek 93
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 193 – lõige 3 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kehtestada piirangud sellise taotleja 
kategooria suhtes, kes võib taotleda 
päritolunimetuse või geograafilise tähise 
kaitset;

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 94
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 193 – lõige 3 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) kehtestada tingimused, mille kohaselt 
käsitatakse muudatust väikesena 
artikli 189 lõike 2 tähenduses;

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 95
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 193 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Piisava kaitse tagamiseks võib komisjon 
delegeeritud õigusaktidega kehtestada 
piirangud kaitstud nimetuste suhtes.

välja jäetud

Or. fr
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Muudatusettepanek 96
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 196 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 196a
Kasutamistingimused

1. Kaitstav nimetus on kas: 
a) selle liikmesriigi või kolmanda riigi 
ametlikus või piirkondlikus keeles, kust 
nimetus pärineb, või 
b) keeles, mida selle nimetuse puhul 
kaubanduses kasutatakse. 
2. Asjaomases keeles nimetus viitab 
artikli 173 lõikes 1 osutatud 
konkreetsetele toodetele. 
3. Nimetus registreeritakse algupärasel 
kirjakujul.

Or. fr

Muudatusettepanek 97
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 196 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 196b
Kehtivad nõuded

1. Traditsioonilist nimetust tunnustatakse, 
kui: 
a) see kujutab endast otseselt, kas: 
i) suurel osal ühenduse või asjaomase 
kolmanda riigi territooriumist 
kaubanduses tavapäraselt kasutatud 
nimetust, et eristada teatavaid artikli 173 
lõikes 1 osutatud kategooriatesse 
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kuuluvaid viinamarjasaaduseid, või;
i) asjaomase liikmesriigi või kolmanda 
riigi territooriumil kaubanduses 
tavapäraselt kasutatud mainekat nimetust, 
et eristada teatavaid artikli 173 lõikes 1 
osutatud kategooriatesse kuuluvaid 
viinamarjasaaduseid; 
b) see: 
i) ei ole üldnimetus ning; 
ii) on määratletud ja reguleeritud 
liikmesriigi õigusnormidega või 
iii) selle suhtes kohaldatakse asjaomases 
kolmandas riigis veinitootjate suhtes 
kohaldatavates eeskirjades, sealhulgas 
kutseala esindusorganisatsioonide 
eeskirjades, sätestatud kasutustingimusi. 
2. Tavapärane kasutus lõike 1 punkti a 
tähenduses on kestnud: 
a) vähemalt viis aastat artikli 196a lõike 1 
punktis a osutatud keel(t)es kaitstava 
nimetuse puhul;
b) vähemalt viisteist aastat artikli 196a 
lõike 1 punktis b osutatud keeles kaitstava 
nimetuse puhul. 
3. Lõike 1 punkti b alapunktis i kasutatav 
mõiste „üldnimetus” tähendab vaatamata 
sellele, kas see viitab valmistusviisile, 
laagerdamismeetodile, kvaliteedile, 
värvusele, koha eripärale või mõnele 
kindlale önoloogilisele sündmusele, 
traditsioonilist nimetust, mis on 
muutunud ühenduses asjaomase 
viinamarjatoote üldnimeks. 
4. Käesoleva lõike 1 punktis b osutatud 
tingimust ei kohaldata artikli 196 
punktis b osutatud traditsioonilise 
nimetuse suhtes.

Or. fr
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Muudatusettepanek 98
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 196 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 196c
Taotlejad

1. Liikmesriigi või kolmanda riigi pädev 
asutus või kolmandas riigis tegutsev 
kutseala esindusorganisatsioon võib 
esitada komisjonile taotluse võtta kaitse 
alla artikli 196 tähenduses traditsiooniline 
nimetus. 
2. „Kutseala esindusorganisatsioon” –
tootjaorganisatsioon või ühtede ja samade 
eeskirjade järgi tegutsev 
tootjaorganisatsioonide ühendus, mis 
tegutseb veini päritolunimetuse või 
geograafilise tähise piirkonnas / 
piirkondades ning hõlmab vähemalt kahte 
kolmandikku kõnesoleva 
päritolunimetuse või geograafilise tähise 
piirkonna / piirkondade tootjatest ja katab 
vähemalt kaks kolmandikku kõnealuse 
piirkonna / piirkondade toodangust. 
Kutseala esindusorganisatsioon võib 
esitada taotluse üksnes nende veinide 
suhtes, mida ta toodab.

Or. fr

Muudatusettepanek 99
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 196 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 196d
Tunnustamismenetlus
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Otsuse lükata traditsioonilist nimetust 
käsitlev taotlus tagasi või tunnustada seda 
teeb komisjon kättesaadava teabe põhjal. 
Komisjon kontrollib, kas artiklites 196, 
196a ja 196b osutatud või artikli 197a 
lõikes 3 või artiklis 197b sätestatud 
tingimused on või ei ole täidetud. 
Tagasilükkamise otsusest teavitatakse 
vastuväite esitajat, asjassepuutuvat 
liikmesriigi või kolmanda riigi pädevat 
asutust või kolmandas riigis tegutsevat 
kutseala esindusorganisatsiooni. 

Or. fr

Muudatusettepanek 100
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 197 - lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Traditsioonilisi nimetusi kaitstakse 
üksnes taotluses märgitud keeles ja 
viinamarjasaaduste kategooriate puhul 
ning eelkõige järgmise eest: 
a) igasugune väärkasutus, isegi kui 
kaitstud nimetusele on lisatud väljend 
"stiilis", "tüüpi", "meetodil", 
"valmistatud nagu …", "maitsega", 
"nagu" või muu samalaadne väljend; 
b) muu lubamatu, vale ja eksitav 
märgistus veini laadi, tunnuste või oluliste 
omaduste kohta sise- ja välispakendil, 
reklaammaterjalides ja asjaomase tootega 
seotud mis tahes dokumentides; 
c) igasugune muu üldsust eksitada võiv 
tegevus, eelkõige juhul, kui võib tekkida 
arusaam, et vein vastab kaitstud 
traditsioonilise nimetuse kasutamise 
tingimustele.

Or. fr
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Muudatusettepanek 101
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 197 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Määruse (EÜ) nr 753/2002 
artiklite 24, 28 ja 29 kohased kaitstud 
traditsioonilised nimetused võetakse 
automaatselt käesoleva määruse alusel 
kaitse alla, tingimusel et: 
a) komisjonile on esitatud enne 1. maid 
2009 nimetuse määratluse kokkuvõte või 
kasutustingimused; 
b) liikmesriigid või kolmandad riigid ei 
ole katkestanud asjaomase traditsioonilise 
nimetuse kaitsmist.

Or. fr

Muudatusettepanek 102
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 197 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 197a
Seos kaubamärkidega

1. Kui traditsiooniline nimetus on 
käesoleva määruse alusel kaitstud, 
keeldutakse mõne artikli 197 lõikes 3 
osutatud olukorra ilmnemisel kaubamärgi 
registreerimisest juhul, kui kaubamärgi 
registreerimistaotlus ei hõlma 
traditsioonilist nimetust kasutada võivaid 
veine, on esitatud pärast komisjonile 
traditsioonilise nimetuse kaitse taotluse 
esitamist ning traditsiooniline nimetus on 
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eelöeldust tulenevalt kaitse alla võetud. 
Esimese lõigu sätteid rikkudes 
registreeritud kaubamärgid tunnistatakse 
kehtetuks vastavalt Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu direktiivis 2008/95/EÜ ja 
nõukogu määruses nr 40/94 sätestatud 
menetlustele esitatud taotluse alusel. 
2. Hoolimata traditsioonilise nimetuse 
kaitsest, võib jätkuvalt kasutada ja 
uuendada kaubamärki, mille kasutus 
vastab mõnele artikli 197 lõikes 3 
osutatud olukorrale ja mille suhtes on 
esitatud taotlus, mis on registreeritud või 
mis on kasutusesse juurdunud, kui selline 
võimalus on õigusnormidega ette nähtud, 
ühenduse territooriumil enne 4. maid 
2002 või enne komisjonile asjaomase 
traditsioonilise nimetuse kaitse taotluse 
esitamist. Sellisel juhul lubatakse 
traditsioonilist nimetust kasutada 
asjaomase kaubamärgiga paralleelselt. 
3. Tootele ei anta kaitstud traditsioonilist 
nimetust juhul, kui see võib kaubamärgi 
mainet ja tuntust arvesse võttes tarbijat 
veini tegeliku olemuse, laadi, tunnuste või 
omaduste suhtes eksitada.

Or. fr

Muudatusettepanek 103
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 197 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 197b
Homonüümid

1. Kui taotlus on esitatud sellise nimetuse 
registreerimiseks, mis on täielikult või 
osaliselt homonüümne käesoleva määruse 
kohaselt juba kaitse alla võetud 
traditsioonilise nimetusega, võetakse 
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kaitse alla võtmisel arvesse kohalikku ja 
tavapärast kasutust ning segiajamise 
ohtu. Homonüümset nimetust, mis võib 
tarbijat eksitada toote olemuse, omaduste 
või tegeliku päritolu suhtes, ei võeta kaitse 
alla, isegi kui nimetus ise on täpne. 
Homonüümset nimetust võib kaitse alla 
võtta ja kasutada tingimusel, et hiljem 
kaitse alla võetud homonüümi ja 
traditsioonilist nimetust suudetakse 
tegelikkuses eristada, võttes arvesse 
vajadust kohelda asjaomaseid tootjaid 
erapooletult ning mitte eksitada tarbijaid. 
2. Lõiget 1 kohaldatakse mutatis mutandis 
enne 1. augustit 2009. aastal kaitse alla 
võetud traditsiooniliste nimetuste suhtes, 
mis on osaliselt homonüümsed kaitstud 
päritolunimetuse või kaitstud 
geograafilise tähise või XV lisas loetletud 
viinamarjasordi nimetuste või selle 
sünonüümiga. 

Or. fr

Muudatusettepanek 104
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 197 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 197c
Tühistamine

Traditsioonilise nimetuse tühistamise 
aluseks on see, kui nimetus ei vasta enam 
artikli 196 sätestatud määratlusele või 
artiklites 196a ja 196b, artikli 197 lõikes 
3, artikli 197a lõikes 3 või artiklis 197b 
sätestatud nõuetele.

Or. fr
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Muudatusettepanek 105
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 197 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 197d
Kolmandate riikide traditsioonilised 

nimetused
1. Kolmandas riigis asjaomase riigi 
geograafilise tähisega veinitoodete puhul 
tavapäraselt kasutatavate nimetuste 
suhtes kohaldatakse mutatis mutandis 
artiklit 196.
2. Kui kolmanda riigi veini märgistuses 
kasutatakse traditsioonilisi nimetusi, mis 
ei ole kaitstud, võib neid kasutada 
märgistuses vastavalt asjaomases 
kolmandas riigis kehtivatele eeskirjadele, 
sealhulgas kutseala 
esindusorganisatsioonide poolt vastu 
võetud eeskirjadele. 

Or. fr

Muudatusettepanek 106
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 198 - lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Piisava kaitse tagamiseks võib komisjon 
delegeeritud õigusaktidega vastu võtta 
sätted kaitstava nimetuse keeleversiooni ja 
kirjaviisi kohta.

välja jäetud

Or. fr
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Muudatusettepanek 107
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 198 - lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tootjate ja ettevõtjate õiguste ja 
õigustatud huvide kaitsmiseks võib 
komisjon delegeeritud õigusaktidega 
määratleda:

2. Tootjate ja ettevõtjate õiguste ja 
õigustatud huvide kaitsmiseks võib 
komisjon delegeeritud õigusaktidega 
kindlaks määrata taotluse või nõude 
esitamise kuupäeva. 

a) traditsioonilise nimetuse kaitsetaotlust 
esitada võivate taotlejate kategooria;
b) traditsioonilise nimetuse tunnustamise 
taotluse kehtivustingimused;
c) traditsioonilise nimetuse kavandatud 
tunnustamise tagasilükkamise põhjused;
d) kaitse ulatuse, sealhulgas seos 
kaubamärkidega, kaitstud 
traditsioonilised nimetused, kaitstud 
päritolunimetused või kaitstud 
geograafilised tähised, homonüümid või 
teatavad viinamarjaveinide nimetused;
e) traditsioonilise nimetuse tühistamise 
põhjused;
f) taotluse või nõude esitamise kuupäeva.

Or. fr

Muudatusettepanek 108
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 198 - lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Selleks et võtta arvesse 
kauplemistingimusi liidu ja teatavate 
kolmandate riikide vahel, võib komisjon 
delegeeritud õigusaktidega määrata 
tingimused, mille alusel võib 

välja jäetud
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traditsioonilist nimetust kasutada 
kolmandatest riikidest pärit toodetel ja 
näha ette erandid artiklist 196.

Or. fr

Muudatusettepanek 109
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 202

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui käesolevas määruses ei ole sätestatud 
teisiti, kohaldatakse kõnealuste direktiivide 
reguleerimisalasse kuuluvate toodete 
märgistamise ja esitlemise suhtes direktiivi 
2008/95/EÜ, nõukogu direktiivi 
89/396/EMÜ, Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2000/13/EÜ ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2007/45/EÜ.

1. Kui käesolevas määruses ei ole 
sätestatud teisiti, kohaldatakse kõnealuste 
direktiivide reguleerimisalasse kuuluvate 
toodete märgistamise ja esitlemise suhtes 
direktiivi 2008/95/EÜ, nõukogu direktiivi 
89/396/EMÜ, Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2000/13/EÜ ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2007/45/EÜ. XII lisa II osa punktides 1–
11, 13, 15 ja 16 osutatud toodete 
märgistamisel võib kasutada täiendavalt 
muid üksikasju kui need, mis on 
sätestatud käesolevas määruses vaid 
juhul, kui need vastavad direktiivi 
2000/13/EÜ artikli 2 lõike 1 alapunkti a 
nõuetele.
2. Kui käesoleva määruse XII lisa II osas 
osutatud toode sisaldab üht või mitut 
direktiivi 2000/13/EÜ IIIa lisas loetletud 
koostisainetest, tuleb need märgistusel ära 
märkida koos sõnaga "sisaldab". 
Kui tegemist on sulfititega, võib kasutada 
järgmisi väljendeid: "sulfitid" või 
"vääveldioksiid". 
3. Lõikes 2 osutatud märgistusnõudega 
võib kaasneda rakendusaktiga kindlaks 
määratav nõue kasutada piktogrammi.

Or. fr
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Muudatusettepanek 110
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 203 - lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Erandina lõike 1 punktist a võib viite 
viinamarjasaaduste kategooriale välja jätta 
selliste veinide puhul, mille etikett sisaldab 
kaitstud päritolunimetuse või kaitstud 
geograafilise tähise nimetust.

2. Erandina lõike 1 punktist a võib viite 
viinamarjasaaduste kategooriale välja jätta 
selliste veinide puhul, mille etikett sisaldab 
kaitstud päritolunimetuse või kaitstud 
geograafilise tähise nimetust, ning 
kvaliteetvahuveinide puhul, mille sildile 
märgitakse nimetus „Sekt".

Or. fr

Muudatusettepanek 111
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 204 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 204a
Viide põllumajandusettevõttele

1. Põllumajandusettevõttele viitavaid 
nimetusi, mis ei seisne villija, tootja või 
müüja nime ja mida võib kasutada 
lõikes 3 sätestatud korras, võib kasutada 
üksnes kaitstud päritolunimetuse või 
kaitstud geograafilise tähisega veinide 
puhul, eeldusel et: 
a) vein on valmistatud eranditult selle 
põllumajandusettevõtte poolt hallatavast 
viinamarjaistandusest koristatud 
viinamarjadest; 
b) veini valmistamine on terviklikult 
toimunud põllumajandusettevõttes; 
c) liikmesriik reguleerib nende vastavate, 
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lõikes 3 sätestatud korras lubatud 
nimetuste kasutamist. Kolmandad riigid 
kehtestavad nende vastavate, lõikes 3 
sätestatud korras lubatud nimetuste 
kasutamise eeskirjad, sealhulgas kutseala 
esindusorganisatsioonide eeskirjad. 
2. Teised ettevõtjad, kes on kaasatud veini 
turustamisse, võivad kasutada 
põllumajandusettevõtte nime ainult siis, 
kui asjaomane põllumajandusettevõte 
sellega nõustub.
3. Komisjon annab rakendusaktiga loa 
kasutada põllumajandusettevõttele 
viitavaid nimetusi liikmesriigi või 
kolmanda riigi pädeva asutuse taotluse 
alusel.

Or. fr

Muudatusettepanek 112
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 207 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Märgistamise ja esitusviisiga seotud 
horisontaaleeskirjadega vastavuse 
tagamiseks ning selleks, et võtta arvesse 
veinisektori eripära, võib komisjon 
delegeeritud õigusaktidega vastu võtta 
mõisted, eeskirjad ja piirangud seoses:

1. Märgistamise ja esitusviisiga seotud 
horisontaaleeskirjadega vastavuse 
tagamiseks ning selleks, et võtta arvesse 
veinisektori eripära, võib komisjon 
delegeeritud õigusaktidega vastu võtta 
mõisted, eeskirjad ja piirangud seoses:

a) esitusviisiga ja muude kui käesoleva 
alajaoga ettenähtud märgistuse andmete 
kasutamisega;

a) teatavate kohustuslike elementidega, 
eelkõige: 

b) teatavate kohustuslike elementidega, 
eelkõige: 
i) kohustuslike elementide esitamiseks 
kasutatavad mõisted ja nende 
kasutustingimused;

i) kohustuslike elementide esitamiseks 
kasutatavad mõisted ja nende 
kasutustingimused;

ii) ettevõtete nimetused ja nende 
kasutustingimused; 

ii) sätted päritolu märkimise kohta;
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iii) sätted, millega lubatakse 
tootjaliikmesriikidel kehtestada 
täiendavad eeskirjad seoses kohustuslike 
elementidega;
iv) sätted, millega lubatakse kehtestada 
täiendavad erandid lisaks artikli 203 
lõikes 2 osutatutele seoses 
viinamarjasaaduste kategooriale viitamise 
väljajätmisega; ning
v) keelte kasutamise sätted;

c) vabatahtlike elementidega, eelkõige: b) vabatahtlikud elemendid, eelkõige:
i) vabatahtlike elementide esitamiseks 
kasutatavad mõisted ja nende 
kasutustingimused;

i) vabatahtlike elementide esitamiseks 
kasutatavad mõisted ja nende 
kasutustingimused;

ii) sätted, millega lubatakse 
tootjaliikmesriikidel kehtestada täiendavad 
eeskirjad seoses vabatahtlike elementidega;

ii) sätted, millega lubatakse 
tootjaliikmesriikidel kehtestada täiendavad 
eeskirjad seoses vabatahtlike elementidega;

d) esitusviisiga, eelkõige: c) esitusviisiga, eelkõige:

i) teatavate pudelikujude 
kasutustingimused ning teatavate 
konkreetsete pudelikujude loetelu; 

i) teatavate pudelikujude 
kasutustingimused ning teatavate 
konkreetsete pudelikujude loetelu; 

ii) vahuveinipudeli-tüüpi pudelite ja -
korkide kasutustingimused; 

ii) vahuveinipudeli-tüüpi pudelite ja -
korkide kasutustingimused; 

iii) sätted, millega lubatakse 
tootjaliikmesriikidel kehtestada täiendavad 
eeskirjad seoses esitusviisiga;

iii) sätted, millega lubatakse 
tootjaliikmesriikidel kehtestada täiendavad 
eeskirjad seoses esitusviisiga;

iv) keelte kasutamise sätted. iv) sätted teatavate märgete asendamise 
kohta samaväärse sõnastusega mõnes 
teises liidu ametlikus keeles. 

Or. fr

Muudatusettepanek 113
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 230

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Selleks et puu- ja köögiviljasektori 
tootjaorganisatsioonide ja tootjarühmade, 

Selleks et puu- ja köögiviljasektori 
tootjaorganisatsioonide ja tootjarühmade, 
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oliiviõli ja lauaoliivide sektori ettevõtjate 
organisatsioonide ning 
tootmisharudevaheliste organisatsioonide 
eesmärgid ja ülesanded oleksid selgelt 
määratletud, nii et see aitaks tõhustada 
selliste organisatsioonide ja rühmade 
meetmeid, võib komisjon delegeeritud 
õigusaktidega vastu võtta eeskirjad seoses 
alljärgnevaga:

oliiviõli ja lauaoliivide sektori ettevõtjate 
organisatsioonide ning 
tootmisharudevaheliste organisatsioonide 
eesmärgid ja ülesanded oleksid selgelt 
määratletud, nii et see aitaks tõhustada 
selliste organisatsioonide ja rühmade 
meetmeid, võib komisjon 
rakendusaktidega vastu võtta vajalikud 
meetmed seoses alljärgnevaga:

a) tootjaorganisatsioonidele ja 
tootjaorganisatsioonide ühendustele ning 
ettevõtjaterühmadele kohaldatavad 
nõuded:

a) selliste rühmade ja organisatsioonide 
konkreetsed eesmärgid; 

i) selliste rühmade ja organisatsioonide 
konkreetsed eesmärgid;

põhikiri, struktuur, iseseisev õigusvõime,
liikmelisus, suurus, aruandlus ja tegevus, 
tunnustamise mõju, tunnustuse 
tühistamine, erandid miinimumsuuruse 
kohta ning ühinemised;

ii) põhikiri, tootjaorganisatsioonis 
demokraatlikku kontrolli kehtestada 
võimaldav kord;

iii) tunnustamise või tunnustuskava 
tingimused, struktuur, iseseisev 
õigusvõime, liikmeks saamise tingimused, 
sealhulgas tingimused mittetootjate 
astumiseks tootjaorganisatsiooni või 
tootjaorganisatsiooni mittekuuluvate 
liikmete astumiseks 
tootjaorganisatsioonide ühendusse;
iv) selle kindlaksmääramise suurus ja 
tingimused;
v) nende rühmituste ja organisatsioonide 
ülesanded ja tegevus, tunnustamisega 
kaasnevad tagajärjed;
vi) erandid miinimumsuuruse kohta ning 
ühinemised; 

b) tootmisharudevaheliste 
organisatsioonide teatavate eeskirjade 
laiendamine organisatsioonivälistele 
isikutele;

b) teatavate eeskirjade laiendamine 
organisatsioonivälistele isikutele ja 
eeskirjade laiendamise kord:

c) riikidevahelised tootjaorganisatsioonid 
ja riikidevahelised tootjaorganisatsioonide 
liidud, sealhulgas riikidevahelise koostöö 
korral asjaomaste pädevate asutuste poolt 

i) riikidevahelised tootjaorganisatsioonid ja 
riikidevahelised tootjaorganisatsioonide 
liidud, sealhulgas riikidevahelise koostöö 
korral asjaomaste pädevate asutuste poolt 
antav haldusabi;
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antav haldusabi;
d) allhanked ja tehniliste vahendite 
hankimine tootjaorganisatsioonide ja 
tootjaorganisatsioonide liitude poolt;

ii) allhanked ja tehniliste vahendite 
hankimine tootjaorganisatsioonide ja 
tootjaorganisatsioonide liitude poolt;

e) tootjaorganisatsiooni poolt turustatava 
toodangu miinimummaht või -väärtus;

iii) tootjaorganisatsiooni poolt turustatava 
toodangu miinimummaht või -väärtus;

f) erandid artiklites 209, 210 ja 212 
sätestatud nõuetest;
g) karistused tunnustamise 
kriteeriumidele mittevastavuse korral.
2. Komisjon võib rakendusaktidega võtta 
kõik käesoleva peatükiga seotud vajalikud 
meetmed, eelkõige seoses:
a) liikmesriikide esitatava teabega; iv) liikmesriikide esitatava teabega;

b) tootjaorganisatsioonina tunnustamise 
taotlustega;

v) tunnustamistaotlustega;

c) tunnustuskavade rakendamisega 
tootjaorganisatsioonide poolt;

vi) kontrollide ja auditite läbiviimise kord;

d) tunnustuse laiendamisega; vii) tunnustamiskriteeriumide rikkumise 
korral sanktsioonide kohaldamise kord. 

e) kontrolli ja tõendamisega.

Or. fr

Selgitus

La reconnaissance des organisations de producteurs, des groupements de producteurs dans le 
secteur des fruits et légumes ainsi que les groupements d'opérateurs dans le secteur de l'huile 
d'olive incombe aux États membres. Dans un souci d'application uniforme du droit, 
l'ensemble des dispositions doit relever de compétences d'exécution. Par ailleurs, par souci 
de clarté juridique, il convient de regrouper dans des articles horizontaux les compétences 
d’application conférées à la Commission s’agissant des sanctions. Le principe de la sanction 
doit être ainsi arrêté par mesure dans un article ad hoc, et une série d’articles horizontaux 
décline ensuite ce principe.
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Muudatusettepanek 114
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 238 – lõige 1 – sissejuhatav lause

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Selleks et võtta arvesse kaubanduse ja 
turu arengut, asjaomase turu vajadusi ning 
vajaduse korral kõnealuste toodete impordi 
üle peetavat järelevalvet, võib komisjon 
delegeeritud õigusaktidega kindlaks 
määrata:

1. Selleks et võtta arvesse kaubanduse ja 
turu arengut, asjaomase turu vajadusi ning 
vajaduse korral kõnealuste toodete impordi 
üle peetavat järelevalvet, võib komisjon 
pärast mõju-uuringu edastamist 
delegeeritud õigusaktidega kindlaks 
määrata:

Or. fr

Selgitus

Tooted, mille kohta nõutakse impordilitsentsi, on tundlikud tooted; iga muudatuse kohta on 
vaja eelnevalt avaldada mõju-uuring, et seadusandjal ja ettevõtjatel oleks aega tutvuda 
kavandatava meetme mõjudega.

Muudatusettepanek 115
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 268 – lõige 1 – sissejuhatav lause

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Selleks et võtta arvesse kaubanduse ja 
turu arengut, asjaomase turu vajadusi ning 
vajaduse korral kõnealuste toodete 
ekspordi üle peetavat järelevalvet, võib 
komisjon delegeeritud õigusaktidega
kindlaks määrata:

1. Selleks et võtta arvesse kaubanduse ja 
turu arengut, asjaomase turu vajadusi ning 
vajaduse korral kõnealuste toodete 
ekspordi üle peetavat järelevalvet, võib 
komisjon pärast mõju-uuringu edastamist 
delegeeritud õigusaktidega kindlaks 
määrata:

Or. fr

Selgitus

Tooted, mille kohta nõutakse ekspordilitsentsi, on tundlikud tooted. Iga muudatuse kohta on 
vaja eelnevalt avaldada mõju-uuring, et seadusandjal ja ettevõtjatel oleks aega tutvuda 
kavandatava meetme mõjudega.
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Muudatusettepanek 116
Peter Jahr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 314 - lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Nimetatud kalendriaastatel eraldatakse 
järgmised summad:

2. Nimetatud kalendriaastatel eraldatakse 
järgmised summad:

– 2009: 40 660 000 eurot,
– 2010: 82 110 000 eurot, – 2010: 82 110 000 eurot,
– alates 2011. aastast: 122 610 000 eurot. – alates 2011. aastast: 122 610 000 eurot.

Or. de

Muudatusettepanek 117
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – osa A – III jagu – punkt 2 – lõik 1a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriikidel on lubatud jagada iga 
punktides 1 ja 2 ette nähtud klass 
maksimaalselt kolmeks alamklassiks.

Or. fr

Selgitus

Ühtse turukorralduse koodide määramine peab toimuma muutumatu õiguse alusel. Järelikult 
tuleks üle võtta terve praeguse lisa tekst.
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Muudatusettepanek 118
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – osa C – III jagu 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rümpade klassifitseerimisel kohaldatakse 
punkti A.III sätteid mutatis mutandis. 
Siiski asendatakse punktis A.III.1 ning 
A.III.2 esitatud tabeli 3. ja 4. reas sõna 
„tagaosa” sõnaga „tagaveerand”.

1. Rümpade klassifitseerimisel 
kohaldatakse punkti A.III sätteid mutatis 
mutandis. Siiski asendatakse punktis 
A.III.1 ning A.III.2 esitatud tabeli 3. ja 4. 
reas sõna „tagaosa” sõnaga „tagaveerand”.

2. Erandina punktist 1 võib komisjon alla 
13 kg kaaluvate tallerümpade kohta anda 
ilma artikli 323 lõikes 1 osutatud komitee 
abita rakendusaktiga liikmesriikidele loa 
kasutada klassifitseerimiseks järgmiseid 
kriteeriumeid: 
a) rümba kaal; 
b) liha värvus; 
c) rasvasus.

Or. fr

Selgitus

Ühtse turukorralduse koodide määramine peab toimuma muutumatu õiguse alusel. Järelikult 
tuleks üle võtta terve praeguse lisa tekst, viies selle vastavusse Lissaboni lepingu sätetega.


