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Muudatusettepanek 435
Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Brian Simpson, Phil 
Prendergast

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Käesoleva määruse rakendamine 
peaks olema kooskõlas arengukoostöö 
eesmärkidega, mis on esitatud toiduga 
kindlustatuse küsimuse ELi poliitilises 
raamistikus (COM(2010) 127), kusjuures 
erilist tähelepanu tuleks pöörata selle 
tagamisele, et ÜPP meetmete 
kasutuselevõtt ei ohustaks arenguriikide 
toiduainete tootmise võimet ja pikaajalist 
toiduga kindlustatust või nende riikide 
elanike suutlikkust end ära toita, kuid 
samal ajal tuleb järgida ka 
poliitikavaldkondade arengusidususe 
kohustust vastavalt Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklile 208.

Or. en

Muudatusettepanek 436
Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) ÜPP eesmärkide saavutamiseks ning 
väikestele ja keskmise suurusega 
põllumajandustootjatele inimväärse 
sissetuleku tagamiseks peaks komisjon 
kehtestama iga turustusaasta jaoks 
keskmise majapidamise tootmismahtu 
arvestavad tootmishindade alammäärad 
ning tagama, et tootmishinnad ei langeks 
nendest allapoole. Nende määramisel 
tuleks konsulteerida eriala- ja 
ametiühinguorganisatsioonidega, et 
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põllumajandustootjatele makstavad 
hinnad kajastaksid tõepoolest 
tootmiskulude muutumist ja tagaksid
igale majapidamisele 
põllumajandustegevuse eest inimväärse 
tasu. Selleks peaks komisjon võtma vastu 
vajalikud meetmed, mille abil rakendada 
baashinna ebahariliku kukkumise 
täheldamise korral riiklikku ladustamist 
ja eraladustamist käsitlevaid sätteid, ning 
kehtestama kokkuleppelise 
impordikalendri juhul, kui import 
mõjutab hindu liidu kõigis riikides 
negatiivselt.

Or. fr

Muudatusettepanek 437
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) ÜPP üks peamisi eesmärke peaks 
olema tagada liikmesriikide toiduga 
kindlustatus ja nende sõltumatus toiduga 
varustamisel, mistõttu on vaja tootmist 
reguleerida ning luua jaotussüsteemid, 
mis võimaldaksid riikidel ja piirkondadel 
arendada tootmist sellisel viisil, et nad 
suudaksid oma vajadusi võimalikult 
suurel määral rahuldada.

Or. pt

Muudatusettepanek 438
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Komisjoni teatises nõukogule, Euroopa 
Parlamendile, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele „Ühise põllumajanduspoliitika 
eesmärgid 2020. aastaks: toidu, 
loodusvarade ja territooriumiga seotud 
tulevikuprobleemide lahendamine”11 on 
sätestatud ühise põllumajanduspoliitika 
võimalikud probleemid, eesmärgid ja 
suundumused pärast 2013. aastat.
Kõnealuse teatise üle peetavat 
mõttevahetust arvesse võttes, tuleks ÜPPd 
reformida jõustumisega alates 1. jaanuarist 
2014. Kõnealune reform peaks hõlmama 
kõiki ÜPP põhivahendeid, sealhulgas 
nõukogu [kuupäev] määrus (EL) nr 
[KOM(2010) 799], millega kehtestatakse 
põllumajandusturgude ühine korraldus ning 
mis käsitleb teatavate 
põllumajandustoodete erisätteid (ÜTK 
määrus)12. Arvestades reformi ulatust, on 
asjakohane tunnistada määrus (EL) nr 
[KOM(2010) 799] kehtetuks ja asendada 
see uue ÜTK määrusega. Võimaluse korral 
peaks reform ühtlustama, tõhustama ja 
lihtsustama eelkõige ka selliseid sätteid, 
mis hõlmavad rohkem kui ühte 
põllumajandussektorit, sealhulgas ka neid, 
millega tagatakse, et komisjon võib 
delegeeritud õigusaktidega võtta vastu 
meetmete mitteolemuslikke osi.

(1) Komisjoni teatises nõukogule, Euroopa 
Parlamendile, Euroopa Majandus- ja
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele „Ühise põllumajanduspoliitika 
eesmärgid 2020. aastaks: toidu, 
loodusvarade ja territooriumiga seotud 
tulevikuprobleemide lahendamine”11 on 
sätestatud ühise põllumajanduspoliitika 
võimalikud probleemid, eesmärgid ja 
suundumused pärast 2013. aastat.
Kõnealuse teatise üle peetavat 
mõttevahetust arvesse võttes, tuleks ÜPPd 
reformida jõustumisega alates 1. jaanuarist 
2014. Kõnealune reform peaks hõlmama 
kõiki ÜPP põhivahendeid, sealhulgas 
nõukogu [kuupäev] määrus (EL) nr 
[KOM(2010) 799], millega kehtestatakse 
põllumajandusturgude ühine korraldus ning 
mis käsitleb teatavate 
põllumajandustoodete erisätteid (ÜTK 
määrus)12. Arvestades reformi ulatust, on 
asjakohane tunnistada määrus (EL) nr 
[KOM(2010) 799] kehtetuks ja asendada 
see uue ÜTK määrusega. Võimaluse korral 
peaks reform ühtlustama, tõhustama ja 
lihtsustama eelkõige ka selliseid sätteid, 
mis hõlmavad rohkem kui ühte 
põllumajandussektorit, sealhulgas ka neid, 
millega tagatakse, et komisjon võib 
delegeeritud õigusaktidega võtta vastu 
meetmete mitteolemuslikke osi. Veelgi 
enam – reformiga tuleks jätkata eelmiste 
reformide püüdlusi saavutada suurem 
konkurentsivõime ja turule orienteeritus.

Or. en

Muudatusettepanek 439
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu (edaspidi „alusleping”) artikli 43 
lõikele 3 võtab nõukogu vastu meetmed 
hindade ja maksude, toetuste ja 
koguseliste piirangute kehtestamise kohta. 
Selguse huvides tuleks aluslepingu artikli 
43 lõike 3 kohaldamisel käesolevas 
määruses sõnaselgelt osutada asjaolule, et 
nõukogu võtab meetmed kõnealuse artikli 
alusel.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Artikli 43 lõige 3 kujutab endast seadusandliku tavamenetluse kohaldamisega seonduvat 
erandit, millega võimaldatakse nõukogul võtta vastu meetmeid toetuste, hindade ja 
koguseliste piirangute kehtestamise kohta. Neid meetmeid oleks soovitatav võtta 
kaasotsustamismenetluse abil ning seetõttu jäetaksegi käesoleva muudatusettepanekuga välja 
põhjendus 3, milles viidatakse konkreetselt nõukogu eelisõigustele.

Muudatusettepanek 440
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Selleks et abistada neid 
põllumajandustootjaid, kelle tegevus on 
peamiselt hooajaline (näiteks puu- ja 
köögiviljakasvatajad või 
viinamarjakasvatajad, kes palkavad 
teatavatel aastaaegadel rohkem töötajaid), 
ning selleks, et hõlbustada sotsiaalse 
tõrjutuse ohus olevate töötajate tööhõivet, 
tuleks ajutise töö eest tasumiseks luua 
Itaalia õigusaktidega kehtestatud süsteemi 
eeskujul töötähikute süsteem.
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Or. it

Muudatusettepanek 441
Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Puu- ja köögivilja ning töödeldud puu-
ja köögiviljasektori eripära 
arvessevõtmiseks tuleks komisjonile 
aluslepingu artikli 290 kohaselt anda õigus 
võtta vastu teatavaid õigusakte, et 
kehtestada turustusaastad kõnealuste 
toodete jaoks.

(11) Puu- ja köögivilja ning töödeldud puu-
ja köögiviljasektori eripära 
arvessevõtmiseks tuleks komisjonile 
aluslepingu artikli 290 kohaselt anda õigus 
võtta vastu teatavaid õigusakte, et 
kehtestada turustusaastad kõnealuste 
toodete jaoks. Komisjon peaks suutma 
ergutada liikmesriike kehtestama 
puuviljade jaoks impordikalendri, mille 
puhul võetakse arvesse puuviljade 
valmimistsüklit, et säilitada tasuv 
miinimumhind.

Or. fr

Muudatusettepanek 442
Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Välja tuleks tuua need põhjused, 
miks on tootjahindade ja nende stabiilsuse 
küsimus ühise põllumajanduspoliitika 
kujundamise seisukohast keskse 
tähtsusega. Turud, eeskätt 
põllumajandustoodete turud ei ole 
isereguleeruvad. Hiljutised majandus-, 
finants- ja toidukriisid on seda tõestanud. 
Hinnavolatiilsus on 
põllumajandusturgude struktuurne 
probleem. Lisaks sellele, et need turud on 
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kaitsetud nii ilmastikunähtuste kui ka 
loomataudide ees, mõjutab neid ka 
tootmis- ja investeerimisalaste otsuste 
pöördumatus ning nõudluse ja pakkumise 
vähene paindlikkus hindade suhtes. 
Rahvusvahelise põllumajandustoodetega 
kauplemise süsteemi reguleerimata 
liberaliseerimine suurendab süsteemseid 
riske ja hindade järskude muutuste 
tõenäosust maailmaturul. Teatavate 
põllumajandustooteid eksportivate riikide 
ühepoolsed ekspordi peatamise ja selle 
taasalustamise otsused, mida on teinud 
näiteks Venemaa, muudavad niigi tõsised 
hinnamuutused rahvusvahelistel turgudel 
veelgi hullemaks. Uue aastatuhande 
esimesel kümnendil alanud 
põllumajandussektori üha suurem 
keskendumine finantstegevusele, aga ka 
maailmaturul äärmiselt oluliste 
põllumajandustoodetega spekuleerimine 
(peamiselt läbipaistmatute börsiväliste 
tehingute kaudu) vaid suurendab 
põllumajandustoodete hinnavolatiilsust. 
Neid mitmesuguseid tegureid arvesse 
võttes peaks komisjon püüdma eri ohtusid 
ning eelkõige põllumajandustootjaid 
mõjutavaid tururiske tulemuslikumalt 
ennetada ja ohjata. Komisjon peaks 
püüdma kehtestada 
reguleerimissüsteemid, mille abil 
võimaldada põllumajandustootjatele 
piisavalt suur nähtavus ning õiglane tasu 
nende toodangu eest, eesmärgiga 
lahendada tulemuslikult turu 
tasakaalutuse probleem ning hallata 
põllumajanduseelarveid tulemuslikult.

Or. fr

Muudatusettepanek 443
José Bové
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Riikliku turule sekkumist tuleks 
kasutada erakorralise meetmena ainult 
selleks, et stabiliseerida Euroopa turul 
esinevast ajutisest ülemäärasest 
nõudlusest tingitud äärmist 
hinnavolatiilsust; seda ei tohiks kasutada 
struktuurse ületootmise stabiliseerimiseks.

Or. fr

Muudatusettepanek 444
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Ühine põllumajanduspoliitika 
peaks hõlmama selliseid vahendeid ja 
mehhanisme, mille abil tagada 
põllumajandustootjatele õiglased 
tootjahinnad ja anda neile tootmise 
jätkamiseks ja toiduainete järjepidevaks 
tarnimiseks vajalik sissetulek.

Or. pt

Muudatusettepanek 445
Wojciech Michał Olejniczak

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Selguse ja läbipaistvuse huvides tuleks 
sätted allutada ühisele struktuurile, 
säilitades samas igas sektoris järgitava 
poliitika. Selleks on asjakohane eristada 
võrdlus- ja sekkumishindu ning määratleda 

(13) Selguse ja läbipaistvuse huvides tuleks 
sätted allutada ühisele struktuurile, 
säilitades samas igas sektoris järgitava 
poliitika. Selleks on asjakohane eristada
tegelike tootmiskulude ja inflatsiooni 
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viimati nimetatud hind, eelkõige selgitades, 
et üksnes riikliku sekkumise jaoks 
kehtestatud sekkumishinnad vastavad 
WTO põllumajanduslepingu 3. lisa 8. 
punkti esimeses lauses osutatud 
kohaldatavatele jäikadele hindadele (st 
hinnavahe toetus). Sellega seoses tuleks 
mõista, et turusekkumine võib olla nii 
riikliku sekkumise kui ka sekkumise 
muude vormidena, mille puhul ei kasutata 
varem kehtestatud hinna avaldamist.

alusel võrdlus- ja sekkumishindu ning 
määratleda viimati nimetatud hind, 
eelkõige selgitades, et üksnes riikliku 
sekkumise jaoks kehtestatud 
sekkumishinnad vastavad WTO 
põllumajanduslepingu 3. lisa 8. punkti 
esimeses lauses osutatud kohaldatavatele 
jäikadele hindadele (st hinnavahe toetus).
Sellega seoses tuleks mõista, et 
turusekkumine võib olla nii riikliku 
sekkumise kui ka sekkumise muude 
vormidena, mille puhul ei kasutata varem 
kehtestatud hinna avaldamist.

Or. pl

Muudatusettepanek 446
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Selguse ja läbipaistvuse huvides tuleks 
sätted allutada ühisele struktuurile, 
säilitades samas igas sektoris järgitava 
poliitika. Selleks on asjakohane eristada 
võrdlus- ja sekkumishindu ning määratleda 
viimati nimetatud hind, eelkõige selgitades, 
et üksnes riikliku sekkumise jaoks 
kehtestatud sekkumishinnad vastavad 
WTO põllumajanduslepingu 3. lisa 8. 
punkti esimeses lauses osutatud 
kohaldatavatele jäikadele hindadele (st 
hinnavahe toetus). Sellega seoses tuleks 
mõista, et turusekkumine võib olla nii 
riikliku sekkumise kui ka sekkumise 
muude vormidena, mille puhul ei kasutata 
varem kehtestatud hinna avaldamist.

(13) Selguse ja läbipaistvuse huvides tuleks 
sätted allutada ühisele struktuurile, 
säilitades samas igas sektoris järgitava 
poliitika. Selleks on asjakohane eristada 
võrdlus- ja sekkumishindu ning määratleda 
viimati nimetatud hind, eelkõige selgitades, 
et üksnes riikliku sekkumise jaoks 
kehtestatud sekkumishinnad vastavad 
WTO põllumajanduslepingu 3. lisa 8. 
punkti esimeses lauses osutatud 
kohaldatavatele jäikadele hindadele (st 
hinnavahe toetus). Sellega seoses tuleks 
mõista, et turusekkumine võib olla nii 
riikliku sekkumise kui ka sekkumise 
muude vormidena, mille puhul ei kasutata 
varem kehtestatud hinna avaldamist.
Baashindade ehk miinimumhindade 
eesmärk peaks olema kompenseerida 
tootmiskulude muutumist ning 
võimaldada põllumajanduslike 
pereettevõtete tegevuse inimväärset 
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tasustamist.

Or. fr

Muudatusettepanek 447
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Iga asjaomase sektori varasemate 
ÜTKde kohaseid tavasid ja kogemusi 
silmas pidades, peaks sekkumissüsteem 
olema vajaduse korral avatud aasta 
teatavatel perioodidel ning seda tuleks 
avada kõnealuse perioodi jooksul pidevalt 
või sõltuvalt turuhindadest.

(14) Iga asjaomase sektori varasemate 
ÜTKde kohaseid tavasid ja kogemusi 
silmas pidades, peaks sekkumissüsteem 
olema juhul, kui selle aktiveerimiseks 
tekib ilmne vajadus, avatud pidevalt või 
sõltuvalt turuhindadest.

Or. pt

Muudatusettepanek 448
Alfreds Rubiks

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Iga asjaomase sektori varasemate 
ÜTKde kohaseid tavasid ja kogemusi 
silmas pidades, peaks sekkumissüsteem 
olema vajaduse korral avatud aasta 
teatavatel perioodidel ning seda tuleks 
avada kõnealuse perioodi jooksul pidevalt 
või sõltuvalt turuhindadest.

(14) Iga asjaomase sektori varasemate 
ÜTKde kohaseid tavasid ja kogemusi 
silmas pidades, peaks sekkumissüsteem 
olema vajaduse korral avatud aasta 
teatavatel perioodidel ning see peaks olema
kõnealuse perioodi jooksul pidevalt avatud
või avatama aegsasti, sõltuvalt 
turuhindadest.

Or. lv
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Muudatusettepanek 449
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Iga asjaomase sektori varasemate 
ÜTKde kohaseid tavasid ja kogemusi 
silmas pidades, peaks sekkumissüsteem 
olema vajaduse korral avatud aasta 
teatavatel perioodidel ning seda tuleks 
avada kõnealuse perioodi jooksul pidevalt 
või sõltuvalt turuhindadest.

(14) Iga asjaomase sektori varasemate 
ÜTKde kohaseid tavasid ja kogemusi 
silmas pidades, peaks sekkumissüsteem 
olema vajaduse korral avatud aasta 
teatavatel perioodidel ning seda tuleks 
avada kõnealuse perioodi jooksul pidevalt 
või sõltuvalt turuhindadest. See peaks 
aitama säilitada teatavate tootmismahtude 
puhul ühendusesisest miinimumhinda.

Or. fr

Muudatusettepanek 450
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Mõnede toodete teatavate koguste 
puhul rakendatakse riikliku sekkumise 
korras kokkuostmisel (st hinnavahe toetus) 
kindlaksmääratud hinnataset ning 
varasemate ÜTKde kohaseid tavasid ja 
kogemusi kajastavatel muudel juhtudel 
sõltub see hankemenetlusest.

(15) Mõnede toodete teatavate koguste 
puhul rakendatakse riikliku sekkumise 
korras kokkuostmisel (st hinnavahe toetus) 
kindlaksmääratud hinnataset ning 
varasemate ÜTKde kohaseid tavasid ja 
kogemusi kajastavatel muudel juhtudel 
sõltub see hankemenetlusest. Tuleks võtta 
meetmeid, et tagada, et baashinnad 
katavad täielikult tootmiskulude 
muutused ning võimaldavad väikeste 
põllumajanduslike pereettevõtete tegevuse 
inimväärset tasustamist.

Or. fr
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Muudatusettepanek 451
Sylvie Goulard, Jürgen Klute, Ramon Tremosa i Balcells, Vincenzo Iovine, Robert 
Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Liam
Aylward, Marian Harkin, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Käesolevas määruses tuleks sätestada 
riikliku sekkumise käigus ostetud toodete 
müümise võimalus. Sellised meetmed tuleb 
võtta viisil, mis väldib turuhäireid ning
tagab võrdse juurdepääsu kaupadele ja 
ostjate võrdse kohtlemise.

(16) Käesolevas määruses tuleks sätestada 
riikliku sekkumise käigus ostetud toodete 
müümise võimalus. Sellised meetmed tuleb 
võtta viisil, mis väldib turuhäireid, tagab 
võrdse juurdepääsu kaupadele ja ostjate 
võrdse kohtlemise ning võimaldab teha 
tooted kättesaadavaks ka liidus enim 
puudustkannatavatele isikutele suunatud 
toiduabi jaotamise kava jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 452
Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Käesolevas määruses tuleks sätestada 
riikliku sekkumise käigus ostetud toodete 
müümise võimalus. Sellised meetmed tuleb 
võtta viisil, mis väldib turuhäireid ning 
tagab võrdse juurdepääsu kaupadele ja 
ostjate võrdse kohtlemise.

(16) Käesolevas määruses tuleks sätestada 
riikliku sekkumise käigus ostetud toodete 
müümise võimalus. Sellised meetmed tuleb 
võtta viisil, mis väldib turuhäireid ning 
tagab võrdse juurdepääsu kaupadele ja 
ostjate võrdse kohtlemise. Nende toodete 
müümist võiks võimaluse korral kasutada 
strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide 
saavutamiseks, vältides samal ajal häireid 
toiduaineturul.

Or. en
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Muudatusettepanek 453
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Turu läbipaistvuse tagamiseks tuleks 
komisjonile aluslepingu artikli 290 
kohaselt anda õigus võtta vastu teatavaid 
õigusakte, et sätestada tingimused, mille 
kohaselt võib otsustada anda 
eraladustusabi, et saavutada turu 
tasakaalustamine, stabiliseerida 
turuhinnad ning võtta arvesse 
turuolukorda.

(17) Turu läbipaistvuse tagamiseks tuleks 
komisjonile aluslepingu artikli 290 
kohaselt anda õigus võtta vastu teatavaid 
õigusakte, et sätestada tingimused, mille 
kohaselt võib otsustada anda 
eraladustusabi, et saavutada turu 
tasakaalustamine ja tagada selline 
ühendusesisene miinimumhind, mis 
võimaldaks põllumajandustootjatele 
kooskõlas ÜPP eesmärkidega mõistliku 
elatustaseme.

Or. fr

Muudatusettepanek 454
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Turu läbipaistvuse tagamiseks tuleks 
komisjonile aluslepingu artikli 290 
kohaselt anda õigus võtta vastu teatavaid 
õigusakte, et sätestada tingimused, mille 
kohaselt võib otsustada anda 
eraladustusabi, et saavutada turu 
tasakaalustamine, stabiliseerida turuhinnad 
ning võtta arvesse turuolukorda.

(17) Turu läbipaistvuse tagamiseks tuleks 
komisjonile aluslepingu artikli 290 
kohaselt anda õigus võtta vastu teatavaid 
õigusakte, et sätestada tingimused, mille 
kohaselt võib otsustada anda 
eraladustusabi, et saavutada turu 
tasakaalustamine, stabiliseerida turuhinnad 
ning võtta arvesse turuolukorda.
Küülikulihasektoris ei ole võimalik 
eraladustusabi anda. Arvestades, et selle 
valdkonna probleemid on sarnased teistes, 
kõnealuse kavaga juba hõlmatud 
sektorites kogetud probleemidega, tuleks 
eraladustusabi andmise ulatust laiendada, 
et kohandada pakkumist ka 
küülikulihasektoris.
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Or. es

Muudatusettepanek 455
Janusz Wojciechowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Abi andmise tingimused valge 
suhkru puhul: kui valge suhkru keskmine 
hind liidus on vaatlusperioodil madalam 
kui 115% võrdlushinnast ning jääbki 
eeldatavalt sellisele tasemele, võib 
komisjon turuolukorda arvestades 
otsustada kasutada rakendusakte, et anda 
valge suhkru ladustamise toetust neile 
ettevõtetele, kellele on määratud 
suhkrukvoot.

Or. pl

Muudatusettepanek 456
Sylvie Goulard, Jürgen Klute, Ramon Tremosa i Balcells, Vincenzo Iovine, Robert 
Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Liam 
Aylward, Marian Harkin, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Selleks et tagada eraladustamise puhul 
soovitud tulemus turul, tuleks komisjonile 
aluslepingu artikli 290 kohaselt anda õigus 
võtta vastu teatavaid õigusakte seoses 
meetmetega tasutava abisumma 
vähendamiseks, kui lepingulise ladustusaja 
jooksul ladustatav kogus on väiksem, kui 
lepingus ette nähtud; ning seoses 
ettemakse andmise tingimustega.

(20) Selleks et tagada eraladustamise puhul 
soovitud tulemus turul, tuleks komisjonile 
aluslepingu artikli 290 kohaselt anda õigus 
võtta vastu teatavaid õigusakte seoses 
meetmetega tasutava abisumma 
vähendamiseks, kui lepingulise ladustusaja 
jooksul ladustatav kogus on väiksem, kui 
lepingus ette nähtud; samuti seoses 
ettemakse andmise tingimustega ning 
uuesti turustamise ja toodete 
realiseerimise, sh toodete liidus enim 
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puudust kannatavatele isikutele toiduabi 
jaotamise kava raames kättesaadavaks 
tegemise tingimustega.

Or. en

Muudatusettepanek 457
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 a) Olemasolevate riiklike 
turukorraldusvahendite tugevdamiseks ja 
täiendamiseks ning turu sujuva toimimise 
tagamiseks peaks komisjon kehtestama 
ettevõtjate endi tegevuse kooskõlastamisel 
põhineva erapakkumise juhtimise 
vahendi, mille abil tuleks ettevõtjatel 
võimaldada tooteid vajaduse korral 
turustusaasta jooksul piisavalt suurte 
tunnustatud tootjaorganisatsioonide 
liitude vahendusel tagasi võtta või 
töödelda. Selleks et tagada, et nimetatud 
vahendi toimimine ei ole vastuolus ÜPP 
ja ühtse turu eesmärkidega, peaks 
komisjon koostama selle toimimist, sellele 
loa andmist ja selle aktiveerimist 
käsitlevad tingimused ja 
rahastamiseeskirjad, tagades samal ajal 
ka vahendi vastavuse ELi 
konkurentsieeskirjadele.

Or. es

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on vältida volatiilsust, kasutades sektori iseregulatsiooni 
turukorraldusvahendi loomiseks. Selle ülesande võivad täita liidud ELi järelevalve all.

Muudatusettepanek 458
José Bové
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fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 a) Olemasolevate 
turukorraldusvahendite tugevdamiseks ja 
täiendamiseks ning nende sujuva 
toimimise tagamiseks tuleks luua vahend, 
mis põhineb pakkumise erajuhtimisel ja 
üksikute turuosaliste vahelisel 
kooskõlastamisel. Turuosalistel peaks 
olema võimalus toode turustusaasta 
jooksul tootjaorganisatsioonide 
tunnustatud ja turul piisavalt suurt osa 
omavate liitude toetusel tagasi võtta. Seni 
on aga piimasektori 
tootjaorganisatsioonide loomisel vähe 
edusamme tehtud. Kuni ei ole loodud 
tootjaorganisatsioone, mis on piisavalt 
mõjukad, et turueeskirjade üle 
läbirääkimisi pidada, tuleb tootjatele turu 
minimaalne stabiilsus tagada sellise 
turukorralduse abil, mis aitab kohandada 
tootmist Euroopa nõudlusele. Seetõttu 
tuleks piimakvoodisüsteemi pikendada 
aastani 2017.

Or. de

Muudatusettepanek 459
Sylvie Goulard, Jürgen Klute, Ramon Tremosa i Balcells, Vincenzo Iovine, Robert 
Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Liam 
Aylward, Marian Harkin, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Ühise põllumajanduspoliitika 
kohaselt vastu võetud enim puudust 
kannatavatele isikutele toiduabi jaotamise
abikava suhtes tuleks kohaldada eraldi 

(24) Liidus enim puudust kannatavatele 
isikutele toiduabi jaotamise kava tuleks
jätkata, tuginedes nõuetekohasele 
õiguslikule alusele, mis kajastaks kava 
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määrust, mis võetakse vastu kava 
sotsiaalse ühtekuuluvuse kajastamiseks.
Käesolevas määruses tuleks siiski
sätestada, et riiklikes sekkumisvarudes 
hoitavad tooted tuleb teha kättesaadavaks, 
et neid saaks realiseerida kavas 
kasutamiseks.

sotsiaalse ühtekuuluvuse alaseid eesmärke 
ning võimaldaks sel aidata saavutada 
strateegia „Euroopa 2020” sihte seoses 
vaesuse vähendamisega liidus. Käesolevas 
määruses tuleks sätestada, et riiklikes 
sekkumisvarudes ja eraladustamisel
hoitavad tooted tuleb teha kättesaadavaks, 
et neid saaks realiseerida kavas 
kasutamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 460
Agnès Le Brun

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Tuleks soodustada puu- ja 
köögiviljade ning piimatoodete tarbimist 
laste hulgas, sh suurendada kõnealuste 
toodete osakaalu laste toiduvalikus ajal, 
mil nende toitumisharjumused on 
kujunemisjärgus. Tuleks soodustada liidu 
abi, et rahastada või kaasrahastada 
kõnealuste toodete jagamist lastele 
õppeasutustes.

(25) Tuleks soodustada puu- ja 
köögiviljade ning piimatoodete tarbimist 
laste hulgas, sh suurendada kõnealuste 
toodete osakaalu laste toiduvalikus ajal, 
mil nende toitumisharjumused on 
kujunemisjärgus. Tuleks soodustada liidu 
abi, et rahastada või kaasrahastada 
kõnealuste toodete jagamist lastele 
õppeasutustes ning koolieelsetes ja 
koolivälistes lasteasutustes, lisaks tuleks 
liidu abi anda ka köögiviljade puhul, et 
parandada värskete köögiviljade mainet ja 
nende märkamist nii laste kui ka nende 
perekondade seas ning innustada seeläbi 
köögiviljade tarbimist.

Or. fr

Muudatusettepanek 461
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 a) Oliiviõli on Vahemere piirkonna 
toitumistavades äärmiselt olulisel kohal. 
Viimasel paaril aastakümnel on avaldatud 
mitmesuguseid uuringuid, milles on 
näidatud, et oliiviõli tarbimine on seotud 
südame-veresoonkonna parema tervise, 
tugevama immuunsüsteemi ning muude 
oluliste terviseprobleemide ohjamisega 
rahvatervise valdkonnas. ELis on vaja 
edendada oliiviõli tarbimist. Seda arvesse 
võttes on äärmiselt oluline, et komisjon 
koostaks ühe aasta jooksul pärast 
käesoleva määruse jõustumist haridus- ja 
tervishoiuasutustes piimatoodete, puu- ja 
köögiviljade tarbimist edendavate 
programmide sarnase oliiviõli tarbimise 
edendamise programmi. Liikmesriikide 
osalemine selles programmis oleks 
vabatahtlik. Liikmesriikidele, kes 
otsustavad programmis osaleda, antakse 
ELi rahalist toetust samaväärsetel alustel 
nagu osutatud programmide puhul.

Or. es

Muudatusettepanek 462
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28 a) Komisjonile tuleks anda võimalus 
luua delegeeritud õigusaktide abil 
programme, mille abil edendada koolides 
peale puu- ja köögiviljade ning 
piimatoodete tarbimise ka muude toodete 
tarbimist.

Or. es
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Selgitus

Sellesse edukasse kavasse tuleb kaasata ka muud sektorid.

Muudatusettepanek 463
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28 a) Mõnedes liikmesriikides on tootjate 
organiseerituse aste eriti madal ning 
tootjaorganisatsioonid on nõrgad, et mitte 
öelda olematud. Võttes arvesse 
liikmesriikide konkreetset olukorda ja 
seda, mil määral on 
tootjaorganisatsioonid asjaomase riigi 
territooriumil arenenud, võivad 
liikmesriigid otsustada, et 
tootjaorganisatsioonide ülesandeid 
täidavad pädevad riiklikud asutused.

Or. pt

Muudatusettepanek 464
Albert Deß, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Christa Klaß, Hans-Peter Mayer, Manfred 
Weber, Martin Kastler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Abikava humalakasvatajate 
organisatsioonidele kasutatakse ainult 
ühes liikmesriigis. Paindlikkuse 
saavutamiseks ning kõnealuse sektori 
lähenemisviisi ühtlustamiseks muude 
sektorite lähenemisviisidega tuleks 
abikava lõpetada, kuid jätta alles 
võimalus toetada tootjaorganisatsioone 
maaelu arengu meetmete raames.

välja jäetud
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Or. de

Muudatusettepanek 465
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Käesolevas määruses eristatakse ühelt 
poolt puu- ja köögivilja, sealhulgas 
turustamiseks ettenähtud puu- ja köögivilja 
ning töötlemiseks ette nähtud puu- ja 
köögivilja, ning teiselt poolt töödeldud
puu- ja köögivilja. Tootjaorganisatsioone 
käsitlevaid eeskirju, rakenduskavasid ja 
liidu finantsabi kohaldatakse üksnes puu-
ja köögivilja ning töötlemiseks ette nähtud 
puu- ja köögivilja suhtes.

(32) Käesolevas määruses eristatakse ühelt 
poolt puu- ja köögivilja, sealhulgas 
turustamiseks ettenähtud puu- ja köögivilja 
ning töötlemiseks ette nähtud puu- ja 
köögivilja, ning teiselt poolt töödeldud 
puu- ja köögivilja.

Or. es

Muudatusettepanek 466
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Käesolevas määruses eristatakse ühelt 
poolt puu- ja köögivilja, sealhulgas 
turustamiseks ettenähtud puu- ja köögivilja 
ning töötlemiseks ette nähtud puu- ja 
köögivilja, ning teiselt poolt töödeldud 
puu- ja köögivilja. Tootjaorganisatsioone 
käsitlevaid eeskirju, rakenduskavasid ja 
liidu finantsabi kohaldatakse üksnes puu-
ja köögivilja ning töötlemiseks ette nähtud 
puu- ja köögivilja suhtes.

(32) Käesolevas määruses eristatakse ühelt 
poolt puu- ja köögivilja, sealhulgas
värskena turustamiseks ettenähtud puu- ja 
köögivilja ning töötlemiseks ette nähtud 
puu- ja köögivilja, ning teiselt poolt 
töödeldud puu- ja köögivilja.
Tootjaorganisatsioone käsitlevaid eeskirju, 
rakenduskavasid ja liidu finantsabi 
kohaldatakse üksnes puu- ja köögivilja 
ning töötlemiseks ette nähtud puu- ja 
köögivilja suhtes.

Or. es
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Muudatusettepanek 467
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Puu- ja köögivilja tootmismahtu ei ole 
võimalik täpselt prognoosida; kõnealused 
tooted riknevad kiiresti. Isegi piiratud 
ülejäägid võivad turgu märkimisväärselt 
häirida. Seepärast tuleks võtta 
kriisiohjamismeetmed ning need meetmed 
jätkuvalt rakenduskavadesse lülitada.

(33) Puu- ja köögivilja tootmismahtu ei ole 
võimalik täpselt prognoosida; kõnealused 
tooted riknevad kiiresti. Isegi piiratud 
ülejäägid võivad turgu märkimisväärselt 
häirida. Seepärast tuleks võtta 
kriisiohjamismeetmed (näiteks turult 
kõrvaldamine või liikmesriikidevahelised 
impordikalendrid) ning need meetmed 
jätkuvalt rakenduskavadesse lülitada.

Or. fr

Muudatusettepanek 468
Alfreds Rubiks

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Kuna maaelu arengu poliitika kohaselt 
tuleks tootjarühmade loomiseks anda 
toetust kõigi liikmesriikide kõikides 
sektorites, tuleks puu- ja köögiviljasektoris 
lõpetada eritoetuse andmine.

(35) Kuna maaelu arengu poliitika kohaselt 
tuleks tootjarühmade loomiseks anda 
toetust kõigi liikmesriikide kõikides 
sektorites, tuleks puu- ja köögiviljasektoris 
lõpetada eritoetuse andmine (sh 
investeeringud).

Or. lv

Muudatusettepanek 469
Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Kuna maaelu arengu poliitika kohaselt 
tuleks tootjarühmade loomiseks anda 
toetust kõigi liikmesriikide kõikides 
sektorites, tuleks puu- ja köögiviljasektoris 
lõpetada eritoetuse andmine.

(35) Kuna maaelu arengu poliitika kohaselt 
tuleks tootjarühmade loomiseks anda 
toetust kõigi liikmesriikide kõikides 
sektorites, tuleks puu- ja köögiviljasektoris 
lõpetada eritoetuse andmine. See toetus ei 
tohiks moonutada põllumajandustootjate 
ja nende tootjaorganisatsioonide võrdseid 
tingimusi siseturul.

Or. en

Muudatusettepanek 470
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Konkureerivate struktuuride 
tugevdamiseks on vaja tagada veinisektori 
toetusmeetmed. Kõnealuste meetmete 
määratlemise ja rahastamise eest peaks 
vastutama liit, aga piirkondlike organite 
vajadustele vastava sobiva 
meetmekombinatsiooni valik peaks jääma 
liikmesriikidele, võttes vajaduse korral 
arvesse piirkonna eripära ning lülitades 
meetmed ka riiklikesse 
toetusprogrammidesse. Kõnealuste 
programmide rakendamise eest peaksid 
vastutama liikmesriigid.

(39) Oluline on tagada veinisektori 
toetusmeetmed. Kõnealuste meetmete 
määratlemise ja rahastamise eest peaks 
vastutama liit, aga piirkondlike organite 
vajadustele vastava sobiva 
meetmekombinatsiooni valik peaks jääma 
liikmesriikidele, võttes vajaduse korral 
arvesse piirkonna eripära ning lülitades 
meetmed ka riiklikesse 
toetusprogrammidesse. Kõnealuste 
programmide rakendamise eest peaksid 
vastutama liikmesriigid.

Or. fr

Muudatusettepanek 471
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 40
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Üks riiklike toetusprogrammide jaoks 
kõlblik keskne meede peaks olema liidu 
veinide müügi edendamine ja turustamine 
kolmandates riikides. Ümberkorraldus- ja 
muutmistegevuse rahastamist tuleks 
jätkata, sest neil on veinisektorile 
positiivne struktuuriline mõju. Samuti 
peaks olema võimalik toetada veinisektoris 
selliste investeeringute tegemist, mille 
eesmärk on parandada ettevõtete 
majanduse tulemuslikkust. Kõrvalsaaduste 
destilleerimise toetamine peaks olema 
selline meede, mida on võimalik kasutada 
liikmesriikidel, kes soovivad sellist 
vahendit kasutada, et tagada veini kvaliteet 
ja kaitsta samal ajal keskkonda.

(40) Üks riiklike toetusprogrammide jaoks 
kõlblik keskne meede peaks olema liidu 
veinide müügi edendamine ja turustamine
liidus ja kolmandates riikides.
Ümberkorraldus- ja muutmistegevuse 
rahastamist tuleks jätkata, sest neil on 
veinisektorile positiivne struktuuriline 
mõju. Samuti peaks olema võimalik 
toetada veinisektoris selliste 
investeeringute tegemist, mille eesmärk on 
parandada ettevõtete majanduse 
tulemuslikkust. Kõrvalsaaduste 
destilleerimise toetamine peaks olema 
selline meede, mida on võimalik kasutada 
liikmesriikidel, kes soovivad sellist 
vahendit kasutada, et tagada veini kvaliteet 
ja kaitsta samal ajal keskkonda.

Or. fr

Muudatusettepanek 472
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 40 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40 a) Liikmesriikide 
põllumajandustootjatele peaks kehtima 
riiklik põllumajanduskindlustus, mis 
tagaks neile nii looduskatastroofide kui ka 
inimtegevusest põhjustatud katastroofide 
korral õiglase kaitse.

Or. pt

Muudatusettepanek 473
Astrid Lulling, Jim Higgins, Mariya Gabriel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(44) Mesinduse eripäraks on 
tootmistingimuste ja saagikuse suured 
erinevused ja ettevõtjate hajutatus ning 
mitmekesisus nii tootmis- kui ka 
turustusetapis. Arvestades varroatoosi 
levikut mitmes liikmesriigis viimastel 
aastatel ja probleeme, mida see haigus mee 
tootmises tekitab, on liidu abinõud
jätkuvalt vajalikud, sest varroatoosi ei ole 
võimalik täielikult likvideerida ning seda 
tuleb ravida selleks kinnitatud toodetega.
Neid asjaolusid arvestades ning eesmärgiga 
parandada mesindustoodete tootmist ja 
turustamist liidus, tuleks iga kolme aasta 
järel kõnealuse sektori jaoks koostada 
riiklikud programmid, et parandada 
mesindustoodete tootmise ja turustamise 
üldtingimusi. Neid riiklikke programme 
peaks osaliselt rahastama liit.

(44) Mesinduse eripäraks on 
tootmistingimuste ja saagikuse suured 
erinevused ja ettevõtjate hajutatus ning 
mitmekesisus nii tootmis- kui ka 
turustusetapis. Arvestades varroatoosi 
levikut mitmes liikmesriigis viimastel 
aastatel ja probleeme, mida see haigus mee 
tootmises tekitab, on liidu poolt Euroopa 
veterinaarpoliitika raames võetud 
kooskõlastatud meetmed jätkuvalt 
vajalikud, sest varroatoosi ei ole võimalik 
täielikult likvideerida ning seda tuleb 
ravida selleks kinnitatud toodetega. Neid 
asjaolusid arvestades ning eesmärgiga 
parandada mesilaste tervist ning
mesindustoodete tootmist ja turustamist 
liidus, tuleks iga kolme aasta järel 
kõnealuse sektori jaoks koostada riiklikud 
programmid, et parandada 
mesindustoodete tootmise ja turustamise 
üldtingimusi. Neid riiklikke programme 
peaks osaliselt rahastama liit.

Or. fr

Muudatusettepanek 474
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 48

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(48) Põllumajandustoodete 
turustamisstandardite kohaldamine võib 
kaasa aidata nii nende toodete tootmise ja 
turustamisega seotud majandustingimuste 
parandamisele kui ka toodete kvaliteedi 
parandamisele. Seetõttu on niisuguste 
standardite kohaldamine tootjate, 
kauplejate ja tarbijate huvides.

(48) Põllumajandustoodete 
turustamisstandardite kohaldamine võib 
kaasa aidata nii nende toodete tootmise ja 
turustamisega seotud majandustingimuste 
parandamisele kui ka toodete kvaliteedi 
parandamisele. Seetõttu on niisuguste 
standardite kohaldamine tootjate, 
kauplejate ja tarbijate huvides. Kõnealuste 
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majanduslike ja kvalitatiivsete 
edusammude tegemiseks peaks käesolev 
määrus ja selle rakendusmäärused 
sisaldama kõiki ÜTK määruse ja selle 
rakendusmääruste varasemaid sätteid, 
milles käsitletakse konkreetseid 
standardeid, sh seoses päritolumärgiste 
ning puu- ja köögiviljade turustamise
täiendavate nõuetega ning 12 kuu vanuste 
ja nooremate veiste liha, samuti piima ja 
piimatoodete, võiderasvade, munade, 
linnuliha, humalate ja mee normidega.

Or. fr

Muudatusettepanek 475
Jim Higgins, Astrid Lulling, Phil Prendergast, Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 48 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(48 a) Üks riiklikest programmidest 
toetatav põhimeede peaks olema liidu 
põllumajandustoodete toetamine ja 
turustamine nii ELis kui ka kolmandates 
riikides.

Or. en

Muudatusettepanek 476
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 54

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(54) Võttes arvesse tarbijate huvi saada 
piisavat ja läbipaistvat tooteteavet, peaks 
olema eelkõige võimalik määrata 
juhtumipõhiselt vastaval geograafilisel 
tasandil kindlaks asjakohane tootmiskoht, 

(54) Kuna päritolumärgis annab tarbijale 
kasulikku teavet ning on kasulik ka 
tootjale (toote turustamiseks), tuleks toote 
päritolu esitamise kohustust vastavalt
tarbijate teavitamist käsitleva määruse 
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võttes samas arvesse teatavate sektorite 
eripära (eelkõige töödeldud 
põllumajandustoodete puhul).

sätetele laiendada; samuti peaks olema 
võimalik määrata juhtumipõhiselt vastaval 
geograafilisel tasandil kindlaks asjakohane 
tootmiskoht, võttes samas arvesse teatavate 
sektorite eripära (eelkõige töödeldud 
põllumajandustoodete puhul).

Or. fr

Muudatusettepanek 477
Astrid Lulling, Jim Higgins

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 82 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(82 a) Võttes arvesse majanduslikke, 
sotsiaalseid ja keskkonnakaalutlusi, 
veinitootmistraditsiooniga 
maapiirkondade piirkondlikku 
planeerimispoliitikat ning nõudeid 
säilitada Euroopa veinitoodete kontroll, 
mitmekesisus, prestiiž ja kvaliteet, tuleb 
veinisektoris praegust istutusõiguste 
süsteemi säilitada, ajakohastades samal 
ajal selle haldamist ning muutes selle 
liikmesriikide tasandil paindlikumaks.

Or. fr

Muudatusettepanek 478
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 82 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(82 a) Määruse (EÜ) nr 1234/2007 
kohaselt kaotavad suhkrukvoodid 
kehtivuse 30. septembril 2015. 
Kvoodisüsteemi lõppemisega seonduva 
sujuva ülemineku tagamiseks asjaomases 
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sektoris on asjakohane nimetatud 
kvoodisüsteemi kahe aasta võrra 
pikendada.

Or. en

Selgitus

Kvoodisüsteemi kahe aasta võrra pikendamine tagab asjaomasele sektorile nn pehme 
maandumise. Pikendamine peaks piirduma kahe aastaga, et suurendada suhkrusektori 
konkurentsivõimet.

Muudatusettepanek 479
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 82 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(82 a) Määruse (EÜ) nr 1234/2007 
kohaselt kaotavad suhkrukvoodid 
kehtivuse 30. septembril 2015. 
Kvoodisüsteemi lõppemisega seonduva 
sujuva ülemineku tagamiseks asjaomases 
sektoris on asjakohane nimetatud 
kvoodisüsteemi kahe aasta võrra 
pikendada.

Or. en

Selgitus

Kvoodisüsteemi kahe aasta võrra pikendamine tagab asjaomasele sektorile nn pehme 
maandumise. Pikendamine peaks piirduma kahe aastaga, et suurendada suhkrusektori 
konkurentsivõimet.

Muudatusettepanek 480
Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 82 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(82 a) Võttes arvesse majanduslikke, 
sotsiaalseid ja keskkonnakaalutlusi, 
traditsiooniliselt viinamarjakasvatusega 
tegelevate maapiirkondade piirkondlikku 
planeerimispoliitikat ning nõudeid 
säilitada Euroopa veinitoodete kontroll, 
mitmekesisus, prestiiž ja kvaliteet, tuleb 
veinisektoris praegust istutusõiguste 
süsteemi tähtajatult säilitada.

Or. es

Muudatusettepanek 481
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 82 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(82 a) Võttes arvesse majanduslikke, 
sotsiaalseid ja keskkonnakaalutlusi, 
traditsiooni säilitamist, 
veinitootmistraditsiooniga 
maapiirkondade piirkondlikku 
planeerimispoliitikat ning nõudeid 
säilitada Euroopa veinitoodete 
mitmekesisus, prestiiž ja kvaliteet, tuleb 
veinisektoris praegust istutusõiguste 
süsteemi säilitada.

Or. fr

Muudatusettepanek 482
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 82 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(82 a) Selleks et säilitada turutasakaal, 
võimaldada liidu turu pidevat varustamist 
piima ja piimatoodetega ning 
minimeerida süsteemi kaotamisega 
piimatootjate jaoks piirkondlikul ja 
riiklikul, aga ka kohalikul tasandil 
kaasneda võivaid negatiivseid mõjusid, 
jääb piimakvoodisüsteem kehtima, kuni 
alternatiivsed meetmed on kehtestatud 
ning nende mõju on hinnatud.

Or. pt

Muudatusettepanek 483
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 82 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(82 b) Selleks et säilitada turutasakaal, 
võimaldada liidu turu pidevat varustamist 
piima ja piimatoodetega ning 
minimeerida süsteemi kaotamisega 
piimatootjate jaoks kohalikul, 
piirkondlikul või riiklikul tasandil 
kaasneda võivaid negatiivseid mõjusid, 
jääb piimakvoodisüsteem kehtima, kuni 
alternatiivsed meetmed on kehtestatud 
ning nende mõju on hinnatud.

Or. pt

Muudatusettepanek 484
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 83
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(83) Suhkruettevõtjate ja 
suhkrupeedikasvatajate õiguste ja 
kohustuste õiglase tasakaalu tagamiseks 
on pärast kvoodisüsteemi kohaldamise 
lõppu jätkuvalt vaja erivahendeid. 
Seepärast tuleks kehtestada 
standardsätted, mis reguleerivad 
nendevahelisi kokkuleppeid.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 485
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 83

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(83) Suhkruettevõtjate ja 
suhkrupeedikasvatajate õiguste ja 
kohustuste õiglase tasakaalu tagamiseks on
pärast kvoodisüsteemi kohaldamise lõppu 
jätkuvalt vaja erivahendeid. Seepärast 
tuleks kehtestada standardsätted, mis 
reguleerivad nendevahelisi kokkuleppeid.

(83) Suhkruettevõtjate ja 
suhkrupeedikasvatajate õiguste ja 
kohustuste õiglase tasakaalu tagamiseks on
suhkrusektoris vaja erivahendeid.
Seepärast tuleks kehtestada standardsätted, 
mis reguleerivad nendevahelisi 
kokkuleppeid.

Or. pt

Muudatusettepanek 486
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 83

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(83) Suhkruettevõtjate ja 
suhkrupeedikasvatajate õiguste ja 
kohustuste õiglase tasakaalu tagamiseks on
pärast kvoodisüsteemi kohaldamise lõppu

(83) Suhkruettevõtjate ja 
suhkrupeedikasvatajate õiguste ja 
kohustuste õiglase tasakaalu tagamiseks on 
jätkuvalt vaja erivahendeid. Seepärast 
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jätkuvalt vaja erivahendeid. Seepärast 
tuleks kehtestada standardsätted, mis 
reguleerivad nendevahelisi kokkuleppeid.

tuleks kehtestada standardsätted, mis 
reguleerivad nendevahelisi kokkuleppeid.

Or. pt

Muudatusettepanek 487
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 83 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(83 a) Suhkrupeedi tootmisele kehtestatud 
kvoodisüsteem ja suhkruroo impordile 
kehtestatud tollimaksud mõjutavad 
Euroopa suhkrutootmist ja -turge, 
kusjuures suhkrutootmise valdkonna 
hiljutiste arengutena võib välja tuua 
suhkrupeedi saagikuse kasvu ning 
suhkruroo tootmiskulude ja hinna kasvu 
turul. Sellest nähtub, et suhkrupeet on 
kiiresti muutumas ülemaailmselt 
konkurentsivõimeliseks kaubaks. Seega 
tuleb üheaegselt suhkrupeedi 
kvoodisüsteemi kaotamisega reformida ka 
suhkruroosektorit ning kaotada 
suhkruroo impordile kehtivad 
tollimaksud. Lisaks võib teatavate 
liikmesriikide monopolistlik 
töötlemisvõimsus turgu moonutada ja 
tekitada tootjatele takistusi. 
Töötlemisvõimsusse investeerimine on 
aga pikaajaline protsess ning seetõttu 
peaks suhkrupeedile kehtestatud 
kvoodisüsteemi kaotamisele järgnema 
sobiv üleminekuperiood, et kindlustada 
kogu suhkrusektorile sujuv üleminek ning 
muuta investeerimine töötlemisvõimsuse 
suurendamise huvides kindlamaks. 
Suhkrupeedikvootide igasuguse 
kaotamisega peab kaasnema suhkruroo 
impordile kehtestatud tollimaksusüsteemi 
kaotamine. Kuigi Euroopa Komisjoni 
soov kaotada suhkrupeedikvoodid aastal 
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2015 on tervitatav, peaks sellega 
kaasnema terviklik ja pidev 
mõjuhindamine, milles võetakse arvesse 
selle meetme mõju nii maailma kui ka 
ühtsele turule. Selleks et tagada Euroopa 
tarbijatele varustuskindlus, peaks 
suhkrupeedikvootide muutmisega 
kaasnema suhkruroo impordile 
kehtestatud tariifsete tõkete kaotamine. 
Seetõttu võib osutuda vajalikuks lükata 
suhkrupeedikvootide kaotamise tähtaeg 
2015. aastast kaugemale, kuigi seda ei 
tohi lükata kaugemale kui aastani 2020.

Or. en

Muudatusettepanek 488
Britta Reimers, George Lyon

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 83 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(83 a) Selleks et tagada ELi 
suhkrusektoris õiglane konkurents ja 
pakkumise mitmekesisus, tagab komisjon 
roo- ja peedisuhkru tootjate õiguste ja 
kohustuste õiglase tasakaalu. Kui 
roosuhkru import liidu eelispartneritelt 
jääb eeldatud tasemest madalamaks, 
peaks komisjon lubama täiendavat 
importi, mille puhul kohaldatakse 
tollimaksu nullmäära, et tagada tooraine 
piisav kättesaadavus ELi suhkruturul.

Or. en

Selgitus

At the time of the 2006 sugar reforms, the Commission forecasted that raw cane sugar 
imports would rise to 3.5mt per year by 2012. As a result there has been a significant 
increase in cane refining capacity. However, imports from preferential partners have fallen 
well short of anticipated levels, leaving refiners without access to sufficient raw materials. In 
order to ensure a diversity of supply in the EU sugar sector and a fair balance of rights and 
obligations between producers of cane and beet sugar, the Commission should be required to 
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permit additional imports at zero duty where imports fall below anticipated levels.

Muudatusettepanek 489
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 83 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(83 a) Käeoleva määrusega tuleks 
kindlasti tagada, et liikmesriigid võivad 
suhkru rafineerimise eesmärgil 
suhkrupeedikvoodi tagasi saada –
eelkõige kehtib see nende riikide puhul, 
kes on oma kvoodid kaotanud ja sõltuvad 
nüüd täielikult töötlemiseks vajaliku 
tooraine impordist; lisaks tuleks tagada 
õiglane juurdepääs suhkrutootmiseks 
vajalikule toorainele.

Or. pt

Muudatusettepanek 490
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 83 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(83 a) Kuna tegemist on 
turukorraldusvahendiga, tuleks 
kvoodisüsteem säilitada ja seda tuleks 
täiustada.

Or. fr

Muudatusettepanek 491
Jim Higgins, Astrid Lulling, Seán Kelly
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 84 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(84 a) Selleks et võimaldada suhkrupeedi 
tootjatel lõplikult kohaneda 2006. aastal 
suhkrusektoris läbiviidud põhjaliku 
reformiga ning jätkata sellest ajast saadik 
konkurentsivõime suurendamise nimel 
tehtud jõupingutusi, tuleks olemasolev 
kvoodisüsteemi läbi vaadata ja, kui kvoote 
ei kaotata 2015. aastal, nagu algselt 
kavandatud, tuleks seda pikendada 
2019/2020. turustusaasta lõpuni. 
Läbivaadatud süsteem peaks võimaldama 
suhkrukvoote kasutada kõikidel seda 
soovivatel liikmesriikidel. Liidu toetused 
tuleks suunata ELi suhkrutööstuse 
laiendamisse ning abi tuleks anda 
liikmesriikides suhkrutöötlemise 
alustamisega seotud kulude katmiseks. 
Sellegipoolest on Euroopa suhkruturul 
ilmnevate märkimisväärselt tugevate ja 
pidevate pingete tõttu vaja mehhanismi, 
mis muudaks turu struktuurse tasakaalu 
säilitamise eesmärgil kvooti ületava 
suhkru automaatselt – ja nii kauaks kui 
vajalik – kvoodikohaseks suhkruks.

Or. en

Selgitus

Arvestades, et EL suudab toota ainult 85% oma vajalikust suhkrust, tuleb seda tööstusharu 
laiendada.

Muudatusettepanek 492
Janusz Wojciechowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 84 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(84 a) Selleks et võimaldada suhkrupeedi 
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tootjatel lõplikult kohaneda 2006. aastal 
suhkrusektoris läbiviidud põhjaliku 
reformiga ning jätkata sellest ajast saadik 
konkurentsivõime suurendamise nimel 
tehtud jõupingutusi, tuleks olemasolevat 
kvoodisüsteemi pikendada 2019/2020. 
turustusaasta lõpuni. Euroopa 
suhkruturul esinevate pingete tõttu on aga 
vaja luua mehhanism, mis võimaldaks 
teha kvooti ületava suhkru turul 
automaatselt kättesaadavaks nii kauaks 
kui vajalik, et säilitada turu struktuurne 
tasakaal.

Or. pl

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga antakse hetkeolukorrale ametlik vorm ning luuakse võimalus 
teha teatav kogus kvooti ületavat suhkrut ELi turul kättesaadavaks. Eesmärk on tagada turule 
õigusselgus ja stabiilsus. Täpsemalt peaks kvooti ületava suhkru kättesaadavaks tegemist (ja 
selle kvoodikohaseks suhkruks mittemuutmist) käsitlevad otsused põhinema kvantitatiivsete 
andmete analüüsil.

Muudatusettepanek 493
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 84 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(84 a) Selleks et võimaldada suhkrupeedi 
tootjatel lõplikult kohaneda 2006. aastal 
suhkrusektoris läbiviidud põhjaliku 
reformiga ning jätkata nende poolt sellest 
ajast saadik konkurentsivõime 
suurendamise nimel tehtud jõupingutusi, 
tuleks olemasolevat kvoodisüsteemi 
pikendada vähemalt 2019/2020. 
turustusaasta lõpuni. Sellegipoolest on 
Euroopa suhkruturul ilmnevate tõsiste ja 
pidevate pingete tõttu vaja luua 
mehhanism, mis võimaldaks muuta kvooti 
ületava suhkru automaatselt ning nii 
kauaks kui vajalik kvoodikohaseks 
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suhkruks, et säilitada turu struktuurne 
tasakaal. 

Or. de

Muudatusettepanek 494
Béla Glattfelder

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 84 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(84 a) Selleks et võimaldada suhkrupeedi 
tootjatel lõplikult kohaneda 2006. aastal 
suhkrusektoris läbiviidud põhjaliku 
reformiga ning jätkata sellest ajast saadik 
konkurentsivõime suurendamise nimel 
tehtud jõupingutusi, tuleks olemasolevat 
kvoodisüsteemi pikendada 2019/2020. 
turustusaasta lõpuni. Sellegipoolest on 
Euroopa suhkruturul ilmnevate pingete 
tõttu vaja mehhanismi, mis võimaldaks 
kvooti ületava suhkru automaatselt nii 
kauaks kui vajalik turule viia, et säilitada
turu struktuurne tasakaal.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga antakse hetkeolukorrale ametlik vorm ning luuakse võimalus 
teha teatav kogus kvooti ületavat suhkrut ELi turul kättesaadavaks. Selle eesmärk on tagada 
õigusselgus ja turustabiilsus. Täpsemalt peaks kvooti ületava suhkru kättesaadavaks tegemist 
(mitte kvoodikohaseks suhkruks muutmist) käsitlevad otsused lähtuma kvantitatiivsete 
andmete analüüsist, mitte mainitud märkimisväärselt tugevatest ja pidevatest pingetest, sest 
need mõisted on tõlgendatavad.

Muudatusettepanek 495
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 84 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(84 a) Selleks et võimaldada suhkrupeedi 
tootjatel lõplikult kohaneda 2006. aastal 
suhkrusektoris läbiviidud põhjaliku 
reformiga ning jätkata sellest ajast saadik 
konkurentsivõime suurendamise nimel 
tehtud jõupingutusi, tuleks olemasolevat 
kvoodisüsteemi pikendada 2019/2020. 
turustusaasta lõpuni. Euroopa 
suhkruturul nähtuvate pingete tõttu on 
aga vaja luua mehhanism, mis 
võimaldaks viia kvooti ületava suhkru 
automaatselt turule nii kauaks kui vajalik, 
et säilitada turu struktuurne tasakaal.

Or. fr

Muudatusettepanek 496
Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 84 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(84 a) Selleks et võimaldada suhkrupeedi 
ja suhkruroo tootjatel jätkata kohanemist 
2006. aastal suhkrusektoris läbiviidud 
põhjaliku reformiga ning jätkata sellest 
ajast saadik konkurentsivõime 
suurendamise nimel tehtud jõupingutusi, 
tuleks olemasolevat kvoodisüsteemi 
pikendada vähemalt 2019/2020. 
turustusaasta lõpuni. Euroopa 
suhkruturul ilmnevate tõsiste ja pidevate 
pingete tõttu on aga vaja luua 
mehhanism, mis võimaldaks muuta kvooti 
ületava suhkru automaatselt ning nii 
kauaks kui vajalik kvoodikohaseks 
suhkruks, et võimaldada säilitada turu 
struktuurne tasakaal. 

Or. fr
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Muudatusettepanek 497
Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 84 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(84 a) Võttes arvesse kvoodisüsteemi 
lõplikku ja täielikku kaotamist 2020. 
aastal, peaks komisjon esitama enne 1. 
juulit 2018 parlamendile ja nõukogule 
aruande asjakohaste meetmete kohta, mis 
on vajalikud kvoodisüsteemi kaotamiseks 
ja sektorile sujuva ülemineku tagamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 498
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 84 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(84 a) Komisjon peaks enne 1. juulit 2018 
esitama parlamendile ja nõukogule 
aruande praeguse kvoodisüsteemi 
kaotamisega seonduvate asjakohaste 
menetluste kohta ja sektori tuleviku kohta 
pärast 2020. aastat, esitades ka mis tahes 
vajalikud ettepanekud sektori 
ettevalmistamiseks 2020. aastale 
järgnevaks perioodiks.

Or. fr

Muudatusettepanek 499
Julie Girling, Marina Yannakoudakis
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 84 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(84 a) Selleks et kooskõlastada ELi 
suhkru ja isoglükoosi impordikord 2006. 
aasta suhkrusektori reformiga ning 
kvoodisüsteemi lõppemisega, peaks 
komisjon muutma järgmiste toodete puhul 
ühist tollitariifistikku: a) CN-koodi 1701 
alla kuuluv suhkur; b) CN-koodide 
1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 ja 
1702 90 30 alla kuuluv isoglükoos. 
Komisjon peaks suutma tollitariifid 
kvoodisüsteemi lõppemiseni tühistada, et 
ennetada pakkumise ebapiisavust.

Or. en

Selgitus

Suhkrukvoodisüsteemi lõppemise tõttu on vaja ELi impordikorda täiendavalt kohandada, et 
vältida pakkumise äärmiselt suurt kontsentreerumist ning võimaldada tooraine piisavat 
jõudmist ka turule, kus sellest on puudus. Pakkumise vähesuse puhul võib osutuda vajalikuks 
tollitariifid kvoodisüsteemi lõppemiseni ajutiselt tühistada, et kaitsta Euroopa 
toiduainetööstuse ja roosuhkru rafineerijate konkurentsivõimet.

Muudatusettepanek 500
Paolo Bartolozzi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 84 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(84 a) Selleks et kooskõlastada ELi 
suhkru ja isoglükoosi impordikord 2006. 
aasta suhkrusektori reformiga ning 
kvoodisüsteemi lõppemisega, peaks 
komisjon muutma järgmiste toodete puhul 
ühist tollitariifistikku: a) CN-koodi 1701 
alla kuuluv suhkur; b) CN-koodide 
1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 ja 
1702 90 30 alla kuuluv isoglükoos. 
Komisjon peaks suutma tollitariifid 
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kvoodisüsteemi lõppemiseni tühistada, et 
ennetada pakkumise ebapiisavust.

Or. en

Muudatusettepanek 501
Richard Ashworth, Julie Girling, Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 84 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(84 a) Selleks et tagada ELi 
suhkrusektoris õiglane konkurents ja 
tarnete mitmekesisus, tagab komisjon roo-
ja peedisuhkru tootjate õiguste ja 
kohustuste õiglase tasakaalu. Kui 
roosuhkru import liidu eelispartneritelt 
jääb eeldatud tasemest madalamaks, 
peaks komisjon lubama täiendavat 
importi, mille puhul kohaldatakse 
tollimaksu nullmäära, et tagada tooraine 
piisav kättesaadavus ELi suhkruturul.

Or. en

Muudatusettepanek 502
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 84 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(84 a) Selleks et tagada suhkrusektori 
eripäradega arvestamine, tagab komisjon 
ELi suhkrusektori tootjate õiguste ja 
kohustuste õiglase tasakaalu, et anda 
kõikidele sidusrühmadele toorainele 
juurdepääsuks võrdsed tingimused.

Or. en
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Muudatusettepanek 503
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 84 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(84 a) Selleks et tagada suhkrusektori 
eripäradega arvestamine, tagab komisjon 
ELi suhkrusektori tootjate õiguste ja 
kohustuste õiglase tasakaalu, et anda 
kõikidele sidusrühmadele toorainele 
juurdepääsuks võrdsed tingimused.

Or. en

Muudatusettepanek 504
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 84 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(84 b) Komisjon peaks 1. juuliks 2018 
esitama Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande, milles käsitletakse 
praeguse kvoodisüsteemi võimalikule 
kaotamisele järgneva perioodi asjakohast 
korraldamist ning sektori tulevikku pärast 
2020. aastat, esitades ka ettepanekud selle 
kohta, kuidas saaks sektor valmistuda 
2020. aastale järgnevaks perioodiks.

Or. de

Muudatusettepanek 505
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 84 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(84 b) Komisjon peaks enne 1. juulit 2018 
esitama parlamendile ja nõukogule 
aruande praeguse kvoodisüsteemi 
kaotamisega seonduvate asjakohaste 
menetluste kohta ja sektori tuleviku kohta 
pärast 2020. aastat, esitades ka mis tahes 
vajalikud ettepanekud sektori 
ettevalmistamiseks 2020. aastale 
järgnevaks perioodiks.

Or. fr

Muudatusettepanek 506
Janusz Wojciechowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 84 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(84 b) Komisjon peaks enne 1. juulit 2018 
esitama parlamendile ja nõukogule 
aruande asjakohaste menetluste kohta, 
mis on vajalikud praeguse kvoodisüsteemi 
kaotamiseks pärast 2020. aastat. See 
aruanne peaks sisaldama mis tahes 
vajalikke ettepanekuid kogu sektori 
ettevalmistamiseks 2020. aastale 
järgnevaks perioodiks.

Or. pl

Selgitus

Suhkrusektori turgude praegune ühine korraldus peaks kestma vähemalt aastani 2020, et 
võimaldada Euroopa suhkrusektoril optimeerida oma tõhusust ja suurendada 
konkurentsivõimet, eesmärgiga tulla toime maailma suhkruturgu iseloomustava 
ebastabiilsusega, tagada ühenduses stabiilne pakkumine, täita ELi rahvusvahelised 
kohustused ning tagada lisandväärtuse õiglane jagunemine tootmisahelas.
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Muudatusettepanek 507
Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 84 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(84 b) Aluslepingu artikli 349 kohaselt 
tuleks arvesse võtta äärepoolseimate 
piirkondade suhkrusektori erilisi 
iseärasusi ning sektori püsivuse huvides 
tuleks jätkata ka toetuste andmist. Mitte 
mingil juhul ei tohiks komisjon võtta 
meetmeid, mis on vastuolus 
äärepoolseimate piirkondade 
suhkrusektori huvidega – eelkõige tuleks 
arvesse võtta hoopis tootjate huve ning 
otsida lahendusi, et võimaldada 
suhkruroo tootjatel teenida inimväärset 
sissetulekut.

Or. fr

Muudatusettepanek 508
Jim Higgins, Astrid Lulling, Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 85

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(85) Tootjaorganisatsioonidel ja nende 
ühendustel võib olla oluline tähtsus tarnete 
koondamisel ja parimate tavade 
edendamisel. Tootmisharudevahelistel 
organisatsioonidel võib olla oluline osa 
tarneahelas osalejate vahelise dialoogi 
algatamisel, parimate tavade edendamisel 
ja turu läbipaistvuse suurendamisel.
Seepärast tuleks selliste, teatavaid 
sektoreid hõlmavate organisatsioonide ja
nende ühenduste mõistet ja tunnustamist 
käsitlevad kehtivad eeskirjad ühtlustada, 
tõhustada ja laiendada, et näha ette ELi 
õigusaktides sätestatud põhikirjadest 

(85) Tootjaorganisatsioonidel ja nende
ühendustel võib olla oluline tähtsus tarnete 
koondamisel ja parimate tavade 
edendamisel. Tunnistab, et 
tootjaorganisatsioonide osatähtsuse 
suurendamiseks teatavates liikmesriikides 
tuleb jõupingutusi tõhustada. 
Tootmisharudevahelistel organisatsioonidel 
võib olla oluline osa tarneahelas osalejate 
vahelise dialoogi algatamisel, parimate 
tavade edendamisel ja turu läbipaistvuse 
suurendamisel. Seepärast tuleks selliste, 
teatavaid sektoreid hõlmavate 
organisatsioonide ja nende ühenduste 
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tulenev taotluspõhine tunnustamine 
kõikides sektorites.

mõistet ja tunnustamist käsitlevad kehtivad 
eeskirjad ühtlustada, tõhustada ja 
laiendada, et näha ette ELi õigusaktides 
sätestatud põhikirjadest tulenev 
taotluspõhine tunnustamine kõikides 
sektorites.

Or. en

Muudatusettepanek 509
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 85

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(85) Tootjaorganisatsioonidel ja nende 
ühendustel võib olla oluline tähtsus tarnete 
koondamisel ja parimate tavade 
edendamisel. Tootmisharudevahelistel 
organisatsioonidel võib olla oluline osa 
tarneahelas osalejate vahelise dialoogi 
algatamisel, parimate tavade edendamisel 
ja turu läbipaistvuse suurendamisel.
Seepärast tuleks selliste, teatavaid 
sektoreid hõlmavate organisatsioonide ja 
nende ühenduste mõistet ja tunnustamist 
käsitlevad kehtivad eeskirjad ühtlustada, 
tõhustada ja laiendada, et näha ette ELi 
õigusaktides sätestatud põhikirjadest 
tulenev taotluspõhine tunnustamine 
kõikides sektorites.

(85) Tootjaorganisatsioonidel ja nende 
ühendustel võib olla oluline tähtsus tarnete 
koondamisel, turustamise parandamisel, 
väärtusahela tasakaalunihete 
korrigeerimisel ja parimate tavade 
edendamisel. Tootmisharudevahelistel 
organisatsioonidel võib olla oluline osa 
tarneahelas osalejate vahelise dialoogi 
algatamisel, parimate tavade edendamisel 
ja turu läbipaistvuse suurendamisel.
Seepärast tuleks selliste, teatavaid 
sektoreid hõlmavate organisatsioonide ja 
nende ühenduste mõistet ja tunnustamist 
käsitlevad kehtivad eeskirjad ühtlustada, 
tõhustada ja laiendada, et näha ette ELi 
õigusaktides sätestatud põhikirjadest 
tulenev taotluspõhine tunnustamine 
kõikides sektorites.

Or. es

Selgitus

Ülesandeid, mida täidavad praegu aruanded, komisjoni asjatundjad ja kõrgetasemelised 
töörühmad, võivad täita ka tootjaorganisatsioonid.
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Muudatusettepanek 510
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 85 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(85 a) Eri põllumajandussektorite kriiside 
ennetamiseks läbiviidavate uuringute ja 
teadustöö käigus tuleks arvesse võtta ka 
põllumajandusliku raamatupidamise 
andmevõrgu kogutud andmeid, kuna need 
kajastavad põllumajandusettevõtete 
tegevuse tulemuslikkust. Need andmed 
peaksid endast kujutama kriisiennetamise 
ja -ohjamise tõhusat vahendit.

Or. it

Muudatusettepanek 511
George Lyon

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 85 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(85 a) Istutusõiguste süsteemi lõppemise 
kontekstis tuleb veinide ühisturu 
toimimise parandamiseks ja 
stabiliseerimiseks anda veinisektori 
tootmisharudevahelistele 
organisatsioonidele võimalus võtta vastu 
tootmispotentsiaali juhtimise alaseid 
otsuseid. Tootmispotentsiaali juhtimiseks 
on vaja konkreetseid sätteid veinisektori 
tootmisharudevaheliste 
esindusorganisatsioonide mõjuvõimu 
suurendamiseks.

Or. en
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Muudatusettepanek 512
Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 87

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(87) Elustaimede, veise- ja vasikaliha, 
sealiha, lamba- ja kitseliha, munade ja 
kodulinnuliha puhul tuleks sätestada 
teatavate meetmete vastuvõtmise võimalus
pakkumise kohandamiseks turu nõuetele, 
mis võivad kaasa aidata turgude 
stabiliseerimisele ja põllumajandusega 
tegeleva asjaomase rahvastikuosa 
rahuldava elatustaseme tagamisele.

(87) Kõikide põllumajandustootjate jaoks, 
kes toodavad ühte või mitut I lisas 
loetletud toodet, tuleks sätestada teatavate 
meetmete vastuvõtmise võimalus, et 
tagada neile rahuldav elatustase. See 
tähendab näiteks seda, et tegevad 
põllumajandustootjad peaksid oma 
toodete eest saama õiglast ja mõistlikku 
hinda, mis hüvitaks muu hulgas 
jätkusuutlikku arengusse tehtud 
investeeringud.

Or. en

Muudatusettepanek 513
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 87

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(87) Elustaimede, veise- ja vasikaliha, 
sealiha, lamba- ja kitseliha, munade ja 
kodulinnuliha puhul tuleks sätestada 
teatavate meetmete vastuvõtmise võimalus 
pakkumise kohandamiseks turu nõuetele, 
mis võivad kaasa aidata turgude 
stabiliseerimisele ja põllumajandusega 
tegeleva asjaomase rahvastikuosa 
rahuldava elatustaseme tagamisele.

(87) Elustaimede, veise- ja vasikaliha, 
sealiha, lamba- ja kitseliha, küülikuliha,
munade ja kodulinnuliha puhul tuleks 
sätestada teatavate meetmete vastuvõtmise 
võimalus pakkumise kohandamiseks turu 
nõuetele, mis võivad kaasa aidata turgude 
stabiliseerimisele ja põllumajandusega 
tegeleva asjaomase rahvastikuosa 
rahuldava elatustaseme tagamisele.

Or. es

Muudatusettepanek 514
Ramon Tremosa i Balcells
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 88

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(88) Et soodustada tootjaorganisatsioonide, 
nende ühenduste ja tootmisharudevaheliste 
organisatsioonide tegevust, mis hõlbustaks 
pakkumist turunõuetega kohandada, välja 
arvatud turult kõrvaldamisega seotud 
tegevus, tuleks komisjonile aluslepingu 
artikli 290 kohaselt anda õigus võtta vastu 
teatavaid õigusakte, milles käsitletakse 
elustaime-, piima- ja piimatoodete, veise-
ja vasikaliha-, sealiha-, lamba- ja kitseliha-, 
muna- ja linnulihasektoris kvaliteedi 
parandamiseks võetavaid meetmeid;
parema tootmis-, töötlemis- ja 
turustuskorralduse edendamist;
turuhinnadünaamika registreerimise 
hõlbustamist; kasutatud tootmisvahenditel 
põhinevate lühi- ja pikaajaliste 
prognooside kujundamist.

(88) Et soodustada tootjaorganisatsioonide, 
nende ühenduste ja tootmisharudevaheliste 
organisatsioonide tegevust, mis hõlbustaks 
pakkumist turunõuetega kohandada, välja 
arvatud turult kõrvaldamisega seotud 
tegevus, tuleks komisjonile aluslepingu 
artikli 290 kohaselt anda õigus võtta vastu 
teatavaid õigusakte, milles käsitletakse 
elustaime-, piima- ja piimatoodete, veise-
ja vasikaliha-, sealiha-, lamba- ja kitseliha-,
küülikuliha-, muna- ja linnulihasektoris 
kvaliteedi parandamiseks võetavaid 
meetmeid; parema tootmis-, töötlemis- ja 
turustuskorralduse edendamist;
turuhinnadünaamika registreerimise 
hõlbustamist; kasutatud tootmisvahenditel 
põhinevate lühi- ja pikaajaliste 
prognooside kujundamist.

Or. es

Muudatusettepanek 515
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 89 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(89 a) Piimakvoodisüsteem kehtib, kuni 
leitakse vahendid turutasakaalu 
säilitamiseks ning selleks, et võimaldada 
liidu turu pidevat varustamist piima ja 
piimatoodetega ning minimeerida 
kohalikul, piirkondlikul (eriti piima 
tootmisest äärmiselt sõltuvates 
piirkondades) või riiklikul tasandil 
ilmneda võivaid negatiivseid mõjusid.

Or. pt
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Muudatusettepanek 516
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 89 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(89 b) Eelmisest põhjendusest lähtuvalt 
peaks komisjon viima läbi meetmete 
üksikasjalikud mõjuhindamised, et 
säilitada turutasakaalu, võimaldada liidu 
turu pidevat varustamist piima ja 
piimatoodetega ning minimeerida 
kvoodisüsteemi kaotamisele tõenäoliselt 
järgnevatest turumuutustest tingitud 
negatiivseid mõjusid, mis võivad ilmneda 
kohalikul, piirkondlikul (eriti piima 
tootmisest äärmiselt sõltuvates 
piirkondades) ja riiklikul tasandil.

Or. pt

Muudatusettepanek 517
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 90 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(90 a) Mõnedes liikmesriikides jaguneb 
lisandväärtus toiduainete tarneahelas 
väga ebaühtlaselt ning madalad 
tootjahinnad on olnud pikka aega 
probleemiks. Selleks et tootjahindu 
tootjate hüvanguks tõsta ning võimaldada 
lisandväärtuse ühtlasemat ja õiglasemat 
jagunemist tarneahelas, peaks 
liikmesriikidel olema õigus võtta 
meetmeid, näiteks kehtestada 
kasumimarginaali ülemmäärad iga ahelas 
osaleja jaoks.
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Or. pt

Muudatusettepanek 518
Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 91

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(91) Tootmise mõistliku arengu ja seega 
piimatootjatele rahuldava elatustaseme 
tagamiseks tuleks parandada nende 
läbirääkimispositsiooni töötlejatega, mille 
tulemusel jaguneks lisandväärtus 
tarneahelas ühtlasemalt. Kõnealuste ÜPP 
eesmärkide saavutamiseks tuleks 
aluslepingu artikli 42 ja artikli 43 lõike 2 
kohaselt võtta vastu säte, mis võimaldaks 
piimatootjatest koosnevatel 
tootjaorganisatsioonidel või nende 
ühendustel pidada mõne või kõigi oma 
liikmete nimel piimatöötlejaga 
läbirääkimisi lepingutingimuste,
sealhulgas hinna üle. Piimaturul tõhusa 
konkurentsi säilitamiseks tuleks selle 
võimaluse suhtes kohaldada asjakohaseid 
koguselisi piirnorme.

(91) Tootmise mõistliku arengu ja seega 
piimatootjatele rahuldava elatustaseme 
tagamiseks tuleks parandada nende 
läbirääkimispositsiooni töötlejatega, mille 
tulemusel jaguneks lisandväärtus 
tarneahelas ühtlasemalt. Kõnealuste ÜPP 
eesmärkide saavutamiseks tuleks 
aluslepingu artikli 42 ja artikli 43 lõike 2 
kohaselt võtta vastu säte, mis võimaldaks 
piimatootjatest koosnevatel 
tootjaorganisatsioonidel või nende 
ühendustel pidada mõne või kõigi oma 
liikmete nimel piimatöötlejaga 
läbirääkimisi lepingutingimuste üle, muu 
hulgas seoses hindadega, mis ei tohiks 
olla liiga madalad selleks, et katta 
tootmiskulusid ja võimaldada 
põllumajandustootjatele nende töö eest 
inimväärset tasu. Selleks tuleks asutada 
Euroopa Piimaamet, mis teostaks 
toodangu hinnamuutuste üle järjepidevat 
järelevalvet ning kehtestaks toodangule 
miinimumhinnad.

Or. fr

Muudatusettepanek 519
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 91
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(91) Tootmise mõistliku arengu ja seega
piimatootjatele rahuldava elatustaseme 
tagamiseks tuleks parandada nende 
läbirääkimispositsiooni töötlejatega, mille 
tulemusel jaguneks lisandväärtus 
tarneahelas ühtlasemalt. Kõnealuste ÜPP 
eesmärkide saavutamiseks tuleks 
aluslepingu artikli 42 ja artikli 43 lõike 2 
kohaselt võtta vastu säte, mis võimaldaks
piimatootjatest koosnevatel 
tootjaorganisatsioonidel või nende 
ühendustel pidada mõne või kõigi oma 
liikmete nimel piimatöötlejaga
läbirääkimisi lepingutingimuste, 
sealhulgas hinna üle. Piimaturul tõhusa 
konkurentsi säilitamiseks tuleks selle 
võimaluse suhtes kohaldada asjakohaseid 
koguselisi piirnorme.

(91) Tootmise elujõulise arengu ja seega
põllumajandustootjate rahuldava 
elatustaseme tagamiseks tuleks parandada 
nende läbirääkimispositsiooni
potentsiaalsete ostjatega, mille tulemusel 
jaguneks lisandväärtus tarneahelas 
ühtlasemalt. Kõnealuste ÜPP eesmärkide 
saavutamiseks tuleks aluslepingu artikli 42 
ja artikli 43 lõike 2 kohaselt võtta vastu 
säte, mis võimaldaks
põllumajandustootjatest koosnevatel 
tootjaorganisatsioonidel või nende 
ühendustel pidada mõne või kõigi oma 
liikmete nimel ostjaga läbirääkimisi mis 
tahes lepingute tingimuste, sealhulgas 
hinna üle, et vältida seda, et ostja surub 
tootjale peale tootmiskuludest madalama 
hinna.

Or. es

Selgitus

Piimapaketis (määrus (EL) nr 261/2012) esitatud peamised sätted peavad kehtima kõikidele 
asjaomase sektori tehingutele.

Muudatusettepanek 520
Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 91

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(91) Tootmise mõistliku arengu ja seega
piimatootjatele rahuldava elatustaseme 
tagamiseks tuleks parandada nende 
läbirääkimispositsiooni töötlejatega, mille 
tulemusel jaguneks lisandväärtus 
tarneahelas ühtlasemalt. Kõnealuste ÜPP 
eesmärkide saavutamiseks tuleks 
aluslepingu artikli 42 ja artikli 43 lõike 2 
kohaselt võtta vastu säte, mis võimaldaks

(91) Tootmise mõistliku ja jätkusuutliku
arengu ja seega aktiivsete 
põllumajandustootjate rahuldava 
elatustaseme tagamiseks tuleks parandada 
nende läbirääkimispositsiooni töötlejatega, 
mille tulemusel jaguneks lisandväärtus 
tarneahelas ühtlasemalt. Kõnealuste ÜPP 
eesmärkide saavutamiseks tuleks 
aluslepingu artikli 42 ja artikli 43 lõike 2 
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piimatootjatest koosnevatel 
tootjaorganisatsioonidel või nende 
ühendustel pidada mõne või kõigi oma 
liikmete nimel piimatöötlejaga 
läbirääkimisi lepingutingimuste, sealhulgas 
hinna üle. Piimaturul tõhusa konkurentsi 
säilitamiseks tuleks selle võimaluse suhtes 
kohaldada asjakohaseid koguselisi 
piirnorme.

kohaselt võtta vastu säte, mis võimaldaks
aktiivsetest põllumajandustootjatest
koosnevatel tootjaorganisatsioonidel või 
nende ühendustel pidada mõne või kõigi 
oma liikmete nimel piimatöötlejaga 
läbirääkimisi lepingutingimuste, sealhulgas 
hinna üle. Turul tõhusa konkurentsi 
säilitamiseks tuleks selle võimaluse suhtes 
kohaldada asjakohaseid koguselisi 
piirnorme.

Or. en

Muudatusettepanek 521
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 91

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(91) Tootmise mõistliku arengu ja seega 
piimatootjatele rahuldava elatustaseme 
tagamiseks tuleks parandada nende 
läbirääkimispositsiooni töötlejatega, mille 
tulemusel jaguneks lisandväärtus 
tarneahelas ühtlasemalt. Kõnealuste ÜPP 
eesmärkide saavutamiseks tuleks 
aluslepingu artikli 42 ja artikli 43 lõike 2 
kohaselt võtta vastu säte, mis võimaldaks 
piimatootjatest koosnevatel 
tootjaorganisatsioonidel või nende 
ühendustel pidada mõne või kõigi oma 
liikmete nimel piimatöötlejaga 
läbirääkimisi lepingutingimuste, sealhulgas 
hinna üle. Piimaturul tõhusa konkurentsi 
säilitamiseks tuleks selle võimaluse suhtes 
kohaldada asjakohaseid koguselisi 
piirnorme.

(91) Tootmise mõistliku arengu ja seega 
piimatootjatele rahuldava elatustaseme 
tagamiseks tuleks parandada nende 
läbirääkimispositsiooni töötlejatega, mille 
tulemusel jaguneks lisandväärtus 
tarneahelas ühtlasemalt. Kõnealuste ÜPP 
eesmärkide saavutamiseks tuleks 
aluslepingu artikli 42 ja artikli 43 lõike 2 
kohaselt võtta vastu säte, mis võimaldaks 
piimatootjatest koosnevatel 
tootjaorganisatsioonidel või nende 
ühendustel pidada mõne või kõigi oma 
liikmete nimel piimatöötlejaga 
läbirääkimisi lepingutingimuste, sealhulgas 
hinna üle. Piimaturul tõhusa konkurentsi 
säilitamiseks tuleks selle võimaluse suhtes 
kohaldada asjakohaseid koguselisi 
piirnorme. Seda sätet tuleks kohaldada 
kogu tarneahelale, sh ka ühistutele.

Or. fr

Selgitus

Kollektiivläbirääkimiste pidamise õigus peaks olema ainult põllumajandustootjate loodud 
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tootjaorganisatsioonidel. Need läbirääkimised on äärmiselt olulised selleks, et jaotada 
lisandväärtus tarneahelas ühtlasemalt, kuna praegu on tootjad märkimisväärselt halvemas 
olukorras. 

Muudatusettepanek 522
Astrid Lulling, Jim Higgins, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 91 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(91 a) Komisjon peaks kooskõlas 2008. 
aastal võetud kohustustega tegema enne 
kvoodisüsteemi kaotamist (2015. aastal) 
ettepaneku meetmete kohta, mille abil 
tagada piima- ja piimatoodete sektorile 
sujuv üleminek. Raskustes 
liikmesriikidele paindlikuma lahenduse 
leidmiseks tuleks välja pakkuda mitmeid 
võimalusi, sealhulgas piimarasvasisalduse 
kohandamist või kvoodi ületamise tasu 
lineaarset vähendamist enne 2015. aastat.

Or. en

Muudatusettepanek 523
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 91 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(91 a) Selleks et võimaldada tootjatel 
kindlustada endale õiglane osa kogu 
toiduainete tootmisahela peale jagunevast 
sissetulekust, tuleks liidu poliitikas 
tegeleda ka töötlemis- ja turustusetappide 
lepinguliste suhetega, käsitades kogu 
ahela lepingulisi suhteid terviklikult, et 
õiglane jagamine oleks saavutatav 
eesmärk. 
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Or. pt

Muudatusettepanek 524
Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 93

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(93) Selleks et tagada, et 
tootjaorganisatsioonide, nende ühenduste, 
tootmisharudevaheliste organisatsioonide 
ja ettevõtjate organisatsioonide tegevuse 
tõhustamiseks oleksid nende eesmärgid ja 
kohustused sõnaselgelt määratletud, et 
võtta arvesse iga sektori eripära ning
tagada konkurentsieeskirjade täitmine ja 
ühise turukorralduse toimimine, tuleks 
komisjonile aluslepingu artikli 290 
kohaselt anda õigus võtta vastu teatavaid 
õigusakte, milles käsitletakse eeskirju:
selliste konkreetsete eesmärkide kohta, 
mida kõnealused organisatsioonid võivad 
ja peavad või ei tohi täita, sealhulgas 
erandid käesolevas määruses loetletud 
eesmärkidest; selliste organisatsioonide ja 
ühenduste põhikirja, struktuuri, iseseisva 
õigusvõime, liikmelisuse, suuruse, 
aruandluse ja tegevuse, tunnustamise mõju, 
tunnustuse tühistamise ning ühinemiste 
kohta; rahvusvaheliste organisatsioonide ja 
ühenduste kohta; tootjaorganisatsioonide ja 
nende liitude allhangete ja tehniliste 
vahendite hankimise kohta;
tootjaorganisatsioonide ja liitude poolt 
turustatava toodangu miinimummahu või -
väärtuse kohta; organisatsioonivälistele 
isikutele organisatsioonide teatavate 
eeskirjade laiendamise ja selliste isikute 
kohustusliku registreerimistasu kohta; 
sealhulgas rangemad tootmiseeskirjad, 
mida tohib täiendada; esindatavusega 
seotud täiendavate nõuete kohta; asjaomase 
majanduspiirkonna kohta, sealhulgas 
kõnealuste piirkondade mõiste kontroll 

(93) Selleks et tagada, et 
tootjaorganisatsioonide (sh 
põllumajandustootjate ühistud), nende 
ühenduste, tootmisharudevaheliste 
organisatsioonide ja ettevõtjate 
organisatsioonide tegevuse tõhustamiseks 
oleksid nende eesmärgid ja kohustused 
sõnaselgelt määratletud, et võtta arvesse 
iga sektori eripära, tagada 
konkurentsieeskirjade täitmine ja ühise 
turukorralduse toimimine ning kaitsta 
teatavaid avalikke hüvesid nagu 
keskkond, rahvatervis, sotsiaalsed 
standardid, kliima, loomade tervis ja 
heaolu ning maastik, tuleks komisjonile 
aluslepingu artikli 290 kohaselt anda õigus 
võtta vastu teatavaid õigusakte, milles 
käsitletakse eeskirju: selliste konkreetsete 
eesmärkide kohta, mida kõnealused 
organisatsioonid võivad ja peavad või ei 
tohi täita, sealhulgas erandid käesolevas 
määruses loetletud eesmärkidest; selliste 
organisatsioonide ja ühenduste põhikirja, 
struktuuri, iseseisva õigusvõime, 
liikmelisuse, suuruse, aruandluse ja 
tegevuse, tunnustamise mõju, tunnustuse 
tühistamise ning ühinemiste kohta;
rahvusvaheliste organisatsioonide ja 
ühenduste kohta; tootjaorganisatsioonide ja 
nende liitude allhangete ja tehniliste 
vahendite hankimise kohta;
tootjaorganisatsioonide ja liitude poolt 
turustatava toodangu miinimummahu või -
väärtuse kohta; organisatsioonivälistele 
isikutele organisatsioonide teatavate 
eeskirjade laiendamise ja selliste isikute 
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komisjoni poolt; minimaalse ajavahemiku 
kohta, mille jooksul peaksid eeskirjad enne 
nende laiendamist kehtima; selliste isikute 
või organisatsioonide kohta, kelle suhtes 
võib eeskirju või rahastamist kohaldada; 
ning olukorra kohta, mille puhul komisjon 
võib nõuda eeskirjade laiendamise või 
kohustusliku rahastamise tagasilükkamist 
või tühistamist.

kohustusliku registreerimistasu kohta; 
sealhulgas rangemad tootmiseeskirjad, 
mida tohib täiendada; esindatavusega 
seotud täiendavate nõuete kohta; asjaomase 
majanduspiirkonna kohta, sealhulgas 
kõnealuste piirkondade mõiste kontroll 
komisjoni poolt; minimaalse ajavahemiku 
kohta, mille jooksul peaksid eeskirjad enne 
nende laiendamist kehtima; selliste isikute 
või organisatsioonide kohta, kelle suhtes 
võib eeskirju või rahastamist kohaldada; 
ning olukorra kohta, mille puhul komisjon 
võib nõuda eeskirjade laiendamise või 
kohustusliku rahastamise tagasilükkamist 
või tühistamist.

Or. en

Muudatusettepanek 525
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 94

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(94) Liidu ühtne turg sisaldab 
kauplemissüsteemi liidu välispiiridel.
Kauplemissüsteem peaks hõlmama 
imporditollimakse ja eksporditoetusi ning 
peaks põhimõtteliselt liidu turgu 
stabiliseerima. Kauplemissüsteem peaks 
põhinema mitmepoolsete 
kaubandusläbirääkimiste Uruguay voorus 
võetud kohustustel ning kahepoolsetel 
kokkulepetel.

(94) Liidu ühtne turg sisaldab 
kauplemissüsteemi liidu välispiiridel.
Kauplemissüsteem peaks hõlmama 
imporditollimakse. Kauplemissüsteem 
peaks põhinema mitmepoolsete 
kaubandusläbirääkimiste Uruguay voorus 
võetud kohustustel ning kahepoolsetel 
kokkulepetel.

Or. en

Muudatusettepanek 526
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 94
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(94) Liidu ühtne turg sisaldab 
kauplemissüsteemi liidu välispiiridel. 
Kauplemissüsteem peaks hõlmama 
imporditollimakse ja eksporditoetusi ning 
peaks põhimõtteliselt liidu turgu 
stabiliseerima. Kauplemissüsteem peaks 
põhinema mitmepoolsete 
kaubandusläbirääkimiste Uruguay voorus 
võetud kohustustel ning kahepoolsetel 
kokkulepetel.

(94) Liidu ühtne turg sisaldab 
kauplemissüsteemi liidu välispiiridel. 
Kauplemissüsteem peaks hõlmama 
imporditollimakse ja eksporditoetusi ning 
peaks põhimõtteliselt liidu turgu 
stabiliseerima.

Or. fr

Muudatusettepanek 527
José Bové
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 94

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(94) Liidu ühtne turg sisaldab 
kauplemissüsteemi liidu välispiiridel.
Kauplemissüsteem peaks hõlmama 
imporditollimakse ja eksporditoetusi ning 
peaks põhimõtteliselt liidu turgu 
stabiliseerima. Kauplemissüsteem peaks 
põhinema mitmepoolsete 
kaubandusläbirääkimiste Uruguay voorus 
võetud kohustustel ning kahepoolsetel 
kokkulepetel.

(94) Liidu ühtne turg sisaldab 
kauplemissüsteemi liidu välispiiridel.
Kauplemissüsteem peaks hõlmama 
imporditollimakse. Kauplemissüsteem 
peaks põhinema mitmepoolsete 
kaubandusläbirääkimiste Uruguay voorus 
võetud kohustustel ning kahepoolsetel 
kokkulepetel.

Or. fr

Muudatusettepanek 528
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 94
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(94) Liidu ühtne turg sisaldab 
kauplemissüsteemi liidu välispiiridel.
Kauplemissüsteem peaks hõlmama 
imporditollimakse ja eksporditoetusi ning 
peaks põhimõtteliselt liidu turgu 
stabiliseerima. Kauplemissüsteem peaks 
põhinema mitmepoolsete 
kaubandusläbirääkimiste Uruguay voorus 
võetud kohustustel ning kahepoolsetel 
kokkulepetel.

(94) Liidu ühtne turg sisaldab 
kauplemissüsteemi liidu välispiiridel.
Kauplemissüsteem peaks hõlmama 
imporditollimakse ning peaks 
põhimõtteliselt liidu turgu stabiliseerima.
Kauplemissüsteem peaks põhinema 
mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste 
Uruguay voorus võetud kohustustel ning 
kahepoolsetel kokkulepetel.

Or. en

Muudatusettepanek 529
Sylvie Goulard, Marielle de Sarnez

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 94

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(94) Liidu ühtne turg sisaldab 
kauplemissüsteemi liidu välispiiridel.
Kauplemissüsteem peaks hõlmama 
imporditollimakse ja eksporditoetusi ning 
peaks põhimõtteliselt liidu turgu 
stabiliseerima. Kauplemissüsteem peaks 
põhinema mitmepoolsete 
kaubandusläbirääkimiste Uruguay voorus 
võetud kohustustel ning kahepoolsetel 
kokkulepetel.

(94) Liidu ühtne turg sisaldab 
kauplemissüsteemi liidu välispiiridel.
Kauplemissüsteem peaks hõlmama 
imporditollimakse ja eksporditoetusi ning 
peaks põhimõtteliselt liidu turgu 
stabiliseerima, põhjustamata seejuures 
arenguriikides turuhäireid.
Kauplemissüsteem peaks põhinema 
mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste 
Uruguay voorus võetud kohustustel ning 
kahepoolsetel kokkulepetel.

Or. en

Selgitus

Oluline on tagada, et ekspordisubsiidiumid ei takistaks arenguriikides kohalike 
tootmishindade allalöömisega põllumajandussektori arengut.
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Muudatusettepanek 530
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, 
Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, 
Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 94 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(94 a) Tuleks siiski tagada, et 
rahvusvaheliste kokkulepete rakendamisel 
peetakse kinni vastastikkuse põhimõttest 
(eelkõige seoses tariifide, taimetervise ja 
keskkonnaküsimustega) ning et nende 
elluviimisel järgitakse rangelt piiril 
kehtiva hinna mehhanisme, täiendavaid 
eritollimakse ja tasakaalustusmakse.

Or. it

Muudatusettepanek 531
Agnès Le Brun

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 94 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(94 a) Tuleks siiski tagada, et 
rahvusvaheliste kokkulepete rakendamisel 
peetakse kinni vastastikkuse põhimõttest 
(eelkõige seoses tariifide, tervishoiu, 
taimetervise, keskkonnaküsimuste ja 
loomade heaoluga) ning et nende 
elluviimisel järgitakse rangelt piiril 
kehtiva hinna mehhanisme, täiendavaid 
eritollimakse ja tasakaalustusmakse.

Or. fr

Muudatusettepanek 532
Patrick Le Hyaric, João Ferreira
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 98

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(98) WTO lepingute ja kahepoolsete 
kokkulepete kohaselt 
põllumajandustoodete suhtes 
kohaldatavate tollimaksude olulised 
andmed on sätestatud ühises 
tollitariifistikus. Komisjonile tuleks anda 
volitus võtta vastu meetmed, mis 
käsitlevad kõnealuste oluliste andmete 
alusel tollimaksude üksikasjalikku 
arvutamist.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 533
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 103 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(103 a) Selleks et hõlbustada 
bioressursipõhise majanduse arengut ja 
kasvu ning vältida liidu bioressursipõhiste 
tööstustoodete turule avalduvat 
võimalikku negatiivset mõju, tuleks võtta 
meetmeid, et tagada bioressursipõhiste 
tööstustoodete tootjatele 
põllumajanduslike toorainete 
varustuskindlus ülemaailmselt 
konkurentsivõimeliste hindadega. Kui 
bioressursipõhiste tööstustoodete 
tootmiseks kasutatavat 
põllumajanduslikku toorainet 
imporditakse liitu tollimaksuvabalt, tuleks 
võtta meetmeid, et tagada asjaomase 
tooraine kasutamine nimetatud
otstarbeks.

Or. en
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Selgitus

Bioressursipõhine tööstus on rohelise majanduse saavutamise seisukohast oluline sektor. 
Sellega seoses soovitas Euroopa keemiatööstuse konkurentsivõime kõrgetasemeline töörühm 
keemiatööstuses kasutatavate taastuvate põllumajanduslike toorainete imporditariifid 
kaotada või neid vähendada. Kõnealune sektor areneb neis riikides, kus sellele on tagatud 
kindel juurdepääs toorainele ülemaailmselt konkurentsivõimeliste hindadega.

Muudatusettepanek 534
Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 105

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(105) Tollimaksusüsteem võimaldab 
loobuda kõikidest muudest 
kaitsemeetmetest liidu välispiiril.
Erandlikel asjaoludel võib siseturu- ja
tollimaksumehhanism osutuda 
ebapiisavaks. Sellisel juhul peaks liit 
saama viivitamata võtta kõik vajalikud 
meetmed, et liidu turg ei jääks võimalike 
häirete puhul kaitseta. Kõnealused 
meetmed peaksid olema kooskõlas liidu 
rahvusvaheliste kohustustega.

(105) Tollimaksusüsteem võimaldab 
loobuda kõikidest muudest 
kaitsemeetmetest liidu välispiiril.
Erandlikel asjaoludel võib siseturu- ja 
tollimaksumehhanism osutuda 
ebapiisavaks. Sellisel juhul peaks liit 
saama viivitamata võtta kõik vajalikud 
meetmed, et liidu turg ei jääks võimalike 
häirete puhul kaitseta. Kõnealused 
meetmed peaksid olema kooskõlas liidu 
rahvusvaheliste kohustustega ning samal 
ajal tuleks tagada liidu sõltumatuse 
austamine toiduga varustamisel.

Or. fr

Muudatusettepanek 535
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 106 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(106 a) Liit ei kasuta enam 
põllumajandustoodete puhul 
eksporditoetusi ning teeb koostöös 
maailma juhtivate põllumajandustoodete 
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tootjatega jätkuvaid jõupingutusi selle 
nimel, et vähendada kaubandust 
moonutavaid toetusi. Uus ühine 
põllumajanduspoliitika on kooskõlas ELi 
poliitikavaldkondade arengusidususe 
kontseptsiooniga, et saavutada 
arenguriikides toidualase sõltumatuse 
mõistlik tase.

Or. en

Muudatusettepanek 536
Elisabeth Jeggle

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 106 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(106 a) Eksporditoetused võivad endast 
põllumajandusturul kujutada olulist 
kriisijuhtimis- ja toetusvahendit. Kuidas 
ja millisel kujul saaks eksporditoetusi 
edaspidi sellel eesmärgil kasutada, tuleks 
kindlaks määrata WTO egiidi all, võttes 
arvesse vastastikkuse põhimõtet. 

Or. de

Muudatusettepanek 537
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 107

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(107) Kolmandatesse riikidesse 
eksportimisel selliste toetuste määramine, 
mis põhinevad liidu ja maailmaturuhinna 
vahel ning mille puhul piirdutakse liidu 
WTO kohustustega, peaks kaitsma liidu 
osalemist käesoleva määruse 
reguleerimisalasse jäävate teatavate 

välja jäetud
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toodete rahvusvahelises kaubanduses. 
Subsideeritud ekspordi suhtes tuleks 
rakendada väärtuselisi ja koguselisi 
piiranguid.

Or. en

Muudatusettepanek 538
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 107

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(107) Kolmandatesse riikidesse 
eksportimisel selliste toetuste määramine, 
mis põhinevad liidu ja maailmaturuhinna 
vahel ning mille puhul piirdutakse liidu 
WTO kohustustega, peaks kaitsma liidu 
osalemist käesoleva määruse 
reguleerimisalasse jäävate teatavate 
toodete rahvusvahelises kaubanduses. 
Subsideeritud ekspordi suhtes tuleks 
rakendada väärtuselisi ja koguselisi 
piiranguid.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 539
Britta Reimers, George Lyon

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 107

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(107) Kolmandatesse riikidesse 
eksportimisel selliste toetuste määramine, 
mis põhinevad liidu ja maailmaturuhinna 
vahel ning mille puhul piirdutakse liidu 
WTO kohustustega, peaks kaitsma liidu 
osalemist käesoleva määruse 
reguleerimisalasse jäävate teatavate 

välja jäetud



PE492.801v01-00 62/160 AM\907930ET.doc

ET

toodete rahvusvahelises kaubanduses. 
Subsideeritud ekspordi suhtes tuleks 
rakendada väärtuselisi ja koguselisi 
piiranguid.

Or. en

Muudatusettepanek 540
José Bové
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 107

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(107) Kolmandatesse riikidesse 
eksportimisel selliste toetuste määramine, 
mis põhinevad liidu ja maailmaturuhinna 
vahel ning mille puhul piirdutakse liidu 
WTO kohustustega, peaks kaitsma liidu 
osalemist käesoleva määruse 
reguleerimisalasse jäävate teatavate 
toodete rahvusvahelises kaubanduses. 
Subsideeritud ekspordi suhtes tuleks 
rakendada väärtuselisi ja koguselisi 
piiranguid.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 541
Elisabeth Jeggle

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 107

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(107) Kolmandatesse riikidesse 
eksportimisel selliste toetuste määramine, 
mis põhinevad liidu ja maailmaturuhinna 
vahel ning mille puhul piirdutakse liidu 
WTO kohustustega, peaks kaitsma liidu 
osalemist käesoleva määruse 

(107) Kolmandatesse riikidesse 
eksportimisel selliste toetuste määramine, 
mis põhinevad liidu ja maailmaturuhinna 
vahel ning mille puhul piirdutakse liidu 
WTO kohustustega, peaks jääma eraldi 
eelarvereaks, kuna need toetused võivad 
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reguleerimisalasse jäävate teatavate 
toodete rahvusvahelises kaubanduses. 
Subsideeritud ekspordi suhtes tuleks
rakendada väärtuselisi ja koguselisi 
piiranguid.

osutuda põllumajandusturul oluliseks 
kriisijuhtimis- ja toetusvahendiks. Kuidas 
ja millisel kujul saaks eksporditoetusi 
edaspidi sellel eesmärgil kasutada, tuleks
kindlaks määrata WTO egiidi all, võttes 
arvesse vastastikkuse põhimõtet.

Or. de

Muudatusettepanek 542
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 107

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(107) Kolmandatesse riikidesse
eksportimisel selliste toetuste määramine, 
mis põhinevad liidu ja maailmaturuhinna 
vahel ning mille puhul piirdutakse liidu 
WTO kohustustega, peaks kaitsma liidu 
osalemist käesoleva määruse 
reguleerimisalasse jäävate teatavate 
toodete rahvusvahelises kaubanduses. 
Subsideeritud ekspordi suhtes tuleks 
rakendada väärtuselisi ja koguselisi 
piiranguid.

(107) Kolmandatesse riikidesse
eksportimise puhul tuleks edaspidigi 
määrata selliseid toetusi, mis põhinevad 
liidu ja maailmaturuhinna vahel ning mille 
puhul piirdutakse liidu WTO kohustustega,
kuna eksporditoetused on muu hulgas 
oluliseks kriisijuhtimisvahendiks. 
Eksporditoetuste edaspidise kasutamise 
üle turukorraldusvahendina tuleks 
otsustada WTO raamistikus, võttes 
arvesse vastastikkuse põhimõtet. 
Toetatava ekspordi suhtes tuleks 
rakendada väärtuselisi ja koguselisi 
piiranguid.

Or. en

Selgitus

Kuni liidu kaubanduspartnerid kasutavad eksporditoetusi või muid sarnaseid 
turukorraldusvahendeid, ei tohiks Euroopa Liit eksporditoetusi ühepoolselt kaotada. 
Eksporditoetuste edaspidise kasutamise üle tuleks otsustada WTO raamistikus, võttes arvesse 
vastastikkuse põhimõtet.

Muudatusettepanek 543
Wojciech Michał Olejniczak
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 107

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(107) Kolmandatesse riikidesse 
eksportimisel selliste toetuste määramine, 
mis põhinevad liidu ja maailmaturuhinna 
vahel ning mille puhul piirdutakse liidu 
WTO kohustustega, peaks kaitsma liidu 
osalemist käesoleva määruse 
reguleerimisalasse jäävate teatavate toodete 
rahvusvahelises kaubanduses.
Subsideeritud ekspordi suhtes tuleks 
rakendada väärtuselisi ja koguselisi 
piiranguid.

(107) Kolmandatesse riikidesse 
eksportimisel selliste toetuste määramine, 
mis põhinevad liidu ja maailmaturuhinna 
vahel ning mille puhul piirdutakse liidu 
WTO kohustustega, peaks kaitsma liidu 
osalemist käesoleva määruse 
reguleerimisalasse jäävate teatavate toodete 
rahvusvahelises kaubanduses, mille puhul 
valitsevad eriti keerulised turutingimused.
Subsideeritud ekspordi suhtes tuleks 
rakendada väärtuselisi ja koguselisi 
piiranguid.

Or. pl

Muudatusettepanek 544
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 107

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(107) Kolmandatesse riikidesse 
eksportimisel selliste toetuste määramine, 
mis põhinevad liidu ja maailmaturuhinna 
vahel ning mille puhul piirdutakse liidu 
WTO kohustustega, peaks kaitsma liidu 
osalemist käesoleva määruse 
reguleerimisalasse jäävate teatavate toodete 
rahvusvahelises kaubanduses.
Subsideeritud ekspordi suhtes tuleks 
rakendada väärtuselisi ja koguselisi 
piiranguid.

(107) Kolmandatesse riikidesse 
eksportimisel selliste toetuste määramine, 
mis põhinevad liidu ja maailmaturuhinna 
vahel ning mille puhul piirdutakse liidu 
WTO kohustustega, peaks kaitsma liidu 
osalemist käesoleva määruse 
reguleerimisalasse jäävate teatavate toodete 
rahvusvahelises kaubanduses.
Subsideeritud ekspordi suhtes tuleks 
rakendada väärtuselisi ja koguselisi 
piiranguid, kui on kindlaks tehtud, et see 
ei aita hävitada nende riikide sõltumatust 
toiduga varustamisel, kuhu kaupa 
eksporditakse.

Or. fr
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Muudatusettepanek 545
Sylvie Goulard, Marielle de Sarnez

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 107

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(107) Kolmandatesse riikidesse 
eksportimisel selliste toetuste määramine, 
mis põhinevad liidu ja maailmaturuhinna 
vahel ning mille puhul piirdutakse liidu 
WTO kohustustega, peaks kaitsma liidu 
osalemist käesoleva määruse 
reguleerimisalasse jäävate teatavate toodete 
rahvusvahelises kaubanduses.
Subsideeritud ekspordi suhtes tuleks 
rakendada väärtuselisi ja koguselisi 
piiranguid.

(107) Kolmandatesse riikidesse 
eksportimisel selliste toetuste määramine, 
mis põhinevad liidu ja maailmaturuhinna 
vahel ning mille puhul piirdutakse liidu 
WTO kohustustega, peaks kaitsma liidu 
osalemist käesoleva määruse 
reguleerimisalasse jäävate teatavate toodete 
rahvusvahelises kaubanduses.
Subsideeritud ekspordi suhtes tuleks 
rakendada väärtuselisi ja koguselisi 
piiranguid ning see ei tohiks ohustada 
põllumajandussektori ja majanduse 
arengut arenguriikides.

Or. en

Selgitus

Oluline on tagada, et ekspordisubsiidiumid ei takistaks kohalike tootmishindade 
allalöömisega arenguriikide põllumajandussektori arengut.

Muudatusettepanek 546
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 108

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(108) Väärtuspiirangute järgimine tuleks 
tagada eksporditoetuste 
kindlaksmääramise ajal, kontrollides 
makseid Euroopa Põllumajanduse 
Tagatisfondi käsitlevate eeskirjade alusel. 
Järelevalvet võib hõlbustada 
eksporditoetuste kohustuslik 
eelkinnitamine, lubades diferentseeritud 
toetuste puhul võimalust muuta 

välja jäetud
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ettenähtud sihtkohta geograafilises 
piirkonnas, mille suhtes kehtib ühtne 
eksporditoetuse määr. Sihtkoha muutmise 
korral tuleks maksta tegeliku sihtkoha 
suhtes kehtivat toetust, mis ei või olla 
suurem kui alguses ettenähtud sihtkoha 
suhtes kohaldatav summa.

Or. en

Muudatusettepanek 547
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 108

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(108) Väärtuspiirangute järgimine tuleks 
tagada eksporditoetuste 
kindlaksmääramise ajal, kontrollides 
makseid Euroopa Põllumajanduse 
Tagatisfondi käsitlevate eeskirjade alusel. 
Järelevalvet võib hõlbustada 
eksporditoetuste kohustuslik 
eelkinnitamine, lubades diferentseeritud 
toetuste puhul võimalust muuta 
ettenähtud sihtkohta geograafilises 
piirkonnas, mille suhtes kehtib ühtne 
eksporditoetuse määr. Sihtkoha muutmise 
korral tuleks maksta tegeliku sihtkoha 
suhtes kehtivat toetust, mis ei või olla 
suurem kui alguses ettenähtud sihtkoha 
suhtes kohaldatav summa.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 548
Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 108
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(108) Väärtuspiirangute järgimine tuleks 
tagada eksporditoetuste 
kindlaksmääramise ajal, kontrollides 
makseid Euroopa Põllumajanduse 
Tagatisfondi käsitlevate eeskirjade alusel. 
Järelevalvet võib hõlbustada 
eksporditoetuste kohustuslik 
eelkinnitamine, lubades diferentseeritud 
toetuste puhul võimalust muuta 
ettenähtud sihtkohta geograafilises 
piirkonnas, mille suhtes kehtib ühtne 
eksporditoetuse määr. Sihtkoha muutmise 
korral tuleks maksta tegeliku sihtkoha 
suhtes kehtivat toetust, mis ei või olla 
suurem kui alguses ettenähtud sihtkoha 
suhtes kohaldatav summa.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 549
José Bové
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 108

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(108) Väärtuspiirangute järgimine tuleks 
tagada eksporditoetuste 
kindlaksmääramise ajal, kontrollides 
makseid Euroopa Põllumajanduse 
Tagatisfondi käsitlevate eeskirjade alusel. 
Järelevalvet võib hõlbustada 
eksporditoetuste kohustuslik 
eelkinnitamine, lubades diferentseeritud 
toetuste puhul võimalust muuta 
ettenähtud sihtkohta geograafilises 
piirkonnas, mille suhtes kehtib ühtne 
eksporditoetuse määr. Sihtkoha muutmise 
korral tuleks maksta tegeliku sihtkoha 
suhtes kehtivat toetust, mis ei või olla 
suurem kui alguses ettenähtud sihtkoha 

välja jäetud
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suhtes kohaldatav summa.

Or. fr

Muudatusettepanek 550
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 109

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(109) Koguselistele piirangutele vastavuse 
peaks tagama usaldusväärne ja tõhus 
järelevalvesüsteem. Selleks tuleks 
eksporditoetuse andmiseks nõuda 
ekspordilitsentsi. Eksporditoetust tuleks 
anda kasutatavate piirnormide ulatuses 
iga asjaomase toote konkreetse olukorra 
põhjal. Sellest eeskirjast võiks erandeid 
lubada üksnes aluslepingu I lisas 
loetlemata töödeldud toodete puhul, mille 
suhtes koguselisi piiranguid ei kohaldata. 
Tuleks sätestada erandid 
halduseeskirjadest kõrvalekaldumise 
puhuks, kui eksporditoetustega kaetud 
eksport ei ületa tõenäoliselt ette nähtud 
koguseid.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 551
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 109

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(109) Koguselistele piirangutele vastavuse 
peaks tagama usaldusväärne ja tõhus 
järelevalvesüsteem. Selleks tuleks 
eksporditoetuse andmiseks nõuda 
ekspordilitsentsi. Eksporditoetust tuleks 

välja jäetud
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anda kasutatavate piirnormide ulatuses 
iga asjaomase toote konkreetse olukorra 
põhjal. Sellest eeskirjast võiks erandeid 
lubada üksnes aluslepingu I lisas 
loetlemata töödeldud toodete puhul, mille 
suhtes koguselisi piiranguid ei kohaldata. 
Tuleks sätestada erandid 
halduseeskirjadest kõrvalekaldumise 
puhuks, kui eksporditoetustega kaetud 
eksport ei ületa tõenäoliselt ette nähtud 
koguseid.

Or. en

Muudatusettepanek 552
José Bové
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 109

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(109) Koguselistele piirangutele vastavuse 
peaks tagama usaldusväärne ja tõhus 
järelevalvesüsteem. Selleks tuleks 
eksporditoetuse andmiseks nõuda 
ekspordilitsentsi. Eksporditoetust tuleks 
anda kasutatavate piirnormide ulatuses 
iga asjaomase toote konkreetse olukorra 
põhjal. Sellest eeskirjast võiks erandeid 
lubada üksnes aluslepingu I lisas 
loetlemata töödeldud toodete puhul, mille 
suhtes koguselisi piiranguid ei kohaldata. 
Tuleks sätestada erandid 
halduseeskirjadest kõrvalekaldumise 
puhuks, kui eksporditoetustega kaetud 
eksport ei ületa tõenäoliselt ette nähtud 
koguseid.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 553
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 110

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(110) Elusveiste ekspordi korral tuleks 
eksporditoetuste andmine ja 
väljamaksmine ette näha üksnes juhul, 
kui järgitakse loomade heaolu, eelkõige 
loomade kaitset transportimisel käsitlevate 
liidu õigusaktide sätteid.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 554
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 110

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(110) Elusveiste ekspordi korral tuleks 
eksporditoetuste andmine ja 
väljamaksmine ette näha üksnes juhul, 
kui järgitakse loomade heaolu, eelkõige 
loomade kaitset transportimisel käsitlevate 
liidu õigusaktide sätteid.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 555
José Bové
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 110

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(110) Elusveiste ekspordi korral tuleks 
eksporditoetuste andmine ja 
väljamaksmine ette näha üksnes juhul, 

välja jäetud
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kui järgitakse loomade heaolu, eelkõige 
loomade kaitset transportimisel käsitlevate 
liidu õigusaktide sätteid.

Or. fr

Muudatusettepanek 556
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 111

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(111) Selleks et tagada käesoleva 
määrusega hõlmatud 
põllumajandustoodete eksportijatele 
võrdne juurdepääs eksporditoetustele, 
tuleks komisjonile aluslepingu artikli 290 
kohaselt anda õigus võtta vastu teatavaid 
õigusakte, milles käsitletakse 
põllumajandustooteid käsitlevate teatavate 
eeskirjade kohaldamist töödeldud 
kaupade kujul eksporditavate toodete 
suhtes.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 557
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 111

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(111) Selleks et tagada käesoleva 
määrusega hõlmatud 
põllumajandustoodete eksportijatele 
võrdne juurdepääs eksporditoetustele, 
tuleks komisjonile aluslepingu artikli 290 
kohaselt anda õigus võtta vastu teatavaid 
õigusakte, milles käsitletakse 
põllumajandustooteid käsitlevate teatavate 

välja jäetud
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eeskirjade kohaldamist töödeldud 
kaupade kujul eksporditavate toodete 
suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 558
José Bové
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 111

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(111) Selleks et tagada käesoleva 
määrusega hõlmatud 
põllumajandustoodete eksportijatele 
võrdne juurdepääs eksporditoetustele, 
tuleks komisjonile aluslepingu artikli 290 
kohaselt anda õigus võtta vastu teatavaid 
õigusakte, milles käsitletakse 
põllumajandustooteid käsitlevate teatavate 
eeskirjade kohaldamist töödeldud 
kaupade kujul eksporditavate toodete 
suhtes.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 559
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 112

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(112) Selleks et eksportijad järgiksid 
loomade heaolu nõudeid ja pädevad 
asutused saaksid kontrollida 
eksporditoetuste kasutamise õigsust, kui 
eksporditoetuste saamine eeldab loomade 
heaolu nõuete järgimist, tuleks 
komisjonile aluslepingu artikli 290 

välja jäetud
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kohaselt anda õigus võtta vastu teatavaid 
õigusakte, milles käsitletakse loomade 
heaolu nõuete järgimist väljaspool liidu 
tolliterritooriumi, sealhulgas sõltumatute 
kolmandate isikute kaasamine.

Or. en

Muudatusettepanek 560
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 112

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(112) Selleks et eksportijad järgiksid 
loomade heaolu nõudeid ja pädevad 
asutused saaksid kontrollida 
eksporditoetuste kasutamise õigsust, kui 
eksporditoetuste saamine eeldab loomade 
heaolu nõuete järgimist, tuleks 
komisjonile aluslepingu artikli 290 
kohaselt anda õigus võtta vastu teatavaid 
õigusakte, milles käsitletakse loomade 
heaolu nõuete järgimist väljaspool liidu 
tolliterritooriumi, sealhulgas sõltumatute 
kolmandate isikute kaasamine.

(112) Selleks et eksportijad järgiksid 
loomade heaolu nõudeid, tuleks 
komisjonile aluslepingu artikli 290 
kohaselt anda õigus võtta vastu teatavaid 
õigusakte, milles käsitletakse loomade 
heaolu nõuete järgimist väljaspool liidu 
tolliterritooriumi, sealhulgas sõltumatute 
kolmandate isikute kaasamine.

Or. en

Muudatusettepanek 561
José Bové
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 112

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(112) Selleks et eksportijad järgiksid 
loomade heaolu nõudeid ja pädevad 
asutused saaksid kontrollida 
eksporditoetuste kasutamise õigsust, kui 

(112) Selleks et eksportijad järgiksid 
loomade heaolu nõudeid, tuleks 
komisjonile aluslepingu artikli 290 
kohaselt anda õigus võtta vastu teatavaid 
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eksporditoetuste saamine eeldab loomade 
heaolu nõuete järgimist, tuleks 
komisjonile aluslepingu artikli 290 
kohaselt anda õigus võtta vastu teatavaid 
õigusakte, milles käsitletakse loomade 
heaolu nõuete järgimist väljaspool liidu 
tolliterritooriumi, sealhulgas sõltumatute 
kolmandate isikute kaasamine.

õigusakte, milles käsitletakse loomade 
heaolu nõuete järgimist väljaspool liidu 
tolliterritooriumi, sealhulgas sõltumatute 
kolmandate isikute kaasamine.

Or. fr

Muudatusettepanek 562
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 113

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(113) Selleks et ettevõtjad täidaksid oma 
kohustusi hankemenetlustes osalemisel, 
tuleks komisjonile aluslepingu artikli 290 
kohaselt anda õigus võtta vastu teatavaid 
õigusakte, milles käsitletakse esmanõude 
litsentsi tagatiste vabastamiseks 
hankemenetluses olevate eksporditoetuste
puhul.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 563
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 113

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(113) Selleks et ettevõtjad täidaksid oma 
kohustusi hankemenetlustes osalemisel, 
tuleks komisjonile aluslepingu artikli 290 
kohaselt anda õigus võtta vastu teatavaid 
õigusakte, milles käsitletakse esmanõude 
litsentsi tagatiste vabastamiseks 

välja jäetud
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hankemenetluses olevate eksporditoetuste 
puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 564
José Bové
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 113

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(113) Selleks et ettevõtjad täidaksid oma 
kohustusi hankemenetlustes osalemisel, 
tuleks komisjonile aluslepingu artikli 290 
kohaselt anda õigus võtta vastu teatavaid 
õigusakte, milles käsitletakse esmanõude 
litsentsi tagatiste vabastamiseks 
hankemenetluses olevate eksporditoetuste 
puhul.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 565
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 114

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(114) Ettevõtjate ja ametiasutuste 
halduskoormuse vähendamiseks tuleks 
komisjonile aluslepingu artikli 290 
kohaselt anda õigus võtta vastu teatavaid 
õigusakte, milles käsitletakse selliste 
künniste kehtestamist, millest allpool ei 
nõuta ekspordilitsentsi esitamist, ja 
määrata sihtkohad või tegevused, mille 
puhul ekspordilitsentsi esitamise 
kohustusest erandi tegemine võib olla 
õigustatud, ning lubada õigustatud oludes 

välja jäetud
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ekspordilitsentsi andmist tagasiulatuvalt.

Or. en

Muudatusettepanek 566
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 114

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(114) Ettevõtjate ja ametiasutuste 
halduskoormuse vähendamiseks tuleks 
komisjonile aluslepingu artikli 290 
kohaselt anda õigus võtta vastu teatavaid 
õigusakte, milles käsitletakse selliste 
künniste kehtestamist, millest allpool ei 
nõuta ekspordilitsentsi esitamist, ja 
määrata sihtkohad või tegevused, mille 
puhul ekspordilitsentsi esitamise 
kohustusest erandi tegemine võib olla 
õigustatud, ning lubada õigustatud oludes 
ekspordilitsentsi andmist tagasiulatuvalt.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 567
José Bové
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 114

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(114) Ettevõtjate ja ametiasutuste 
halduskoormuse vähendamiseks tuleks 
komisjonile aluslepingu artikli 290 
kohaselt anda õigus võtta vastu teatavaid 
õigusakte, milles käsitletakse selliste 
künniste kehtestamist, millest allpool ei 
nõuta ekspordilitsentsi esitamist, ja 
määrata sihtkohad või tegevused, mille 

välja jäetud
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puhul ekspordilitsentsi esitamise 
kohustusest erandi tegemine võib olla 
õigustatud, ning lubada õigustatud oludes 
ekspordilitsentsi andmist tagasiulatuvalt.

Or. fr

Muudatusettepanek 568
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 115

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(115) Selleks et võtta arvesse praktilisi 
olukordi, mille puhul võib eksporditoetusi 
maksta täiel või osalisel määral, ning 
aidata ettevõtjatel katta periood taotlemise 
ja eksporditoetuse lõppmakse vahel, tuleks 
komisjonile aluslepingu artikli 290 
kohaselt anda õigus võtta vastu teatavaid 
õigusakte, milles käsitletakse meetmeid 
seoses: mõne muu kuupäevaga 
eksporditoetuse maksmiseks; 
eksporditoetuse maksmise tagajärgedega, 
kui tootekood või litsentsil esitatud 
sihtkoht ei vasta tegelikule tootele või 
sihtkohale; eksporditoetuse ettemaksega, 
sealhulgas tagatise esitamine ja 
vabastamine; kontrollide ja tõendamisega, 
kui toodete tegeliku sihtkoha suhtes on 
kahtlusi, sealhulgas liidu 
tolliterritooriumile reimportimise 
võimalus; sihtkohtadega, mida käsitatakse 
ekspordina liidust, ning seoses 
eksporditoetuseks kõlblike sihtkohtade
lisamisega liidu tolliterritooriumi hulka.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 569
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 115

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(115) Selleks et võtta arvesse praktilisi 
olukordi, mille puhul võib eksporditoetusi 
maksta täiel või osalisel määral, ning 
aidata ettevõtjatel katta periood taotlemise 
ja eksporditoetuse lõppmakse vahel, tuleks 
komisjonile aluslepingu artikli 290 
kohaselt anda õigus võtta vastu teatavaid 
õigusakte, milles käsitletakse meetmeid 
seoses: mõne muu kuupäevaga 
eksporditoetuse maksmiseks; 
eksporditoetuse maksmise tagajärgedega, 
kui tootekood või litsentsil esitatud 
sihtkoht ei vasta tegelikule tootele või 
sihtkohale; eksporditoetuse ettemaksega, 
sealhulgas tagatise esitamine ja 
vabastamine; kontrollide ja tõendamisega, 
kui toodete tegeliku sihtkoha suhtes on 
kahtlusi, sealhulgas liidu 
tolliterritooriumile reimportimise 
võimalus; sihtkohtadega, mida käsitatakse 
ekspordina liidust, ning seoses 
eksporditoetuseks kõlblike sihtkohtade 
lisamisega liidu tolliterritooriumi hulka.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 570
José Bové
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 115

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(115) Selleks et võtta arvesse praktilisi 
olukordi, mille puhul võib eksporditoetusi 
maksta täiel või osalisel määral, ning 
aidata ettevõtjatel katta periood taotlemise 
ja eksporditoetuse lõppmakse vahel, tuleks 
komisjonile aluslepingu artikli 290 

välja jäetud
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kohaselt anda õigus võtta vastu teatavaid 
õigusakte, milles käsitletakse meetmeid 
seoses: mõne muu kuupäevaga 
eksporditoetuse maksmiseks; 
eksporditoetuse maksmise tagajärgedega, 
kui tootekood või litsentsil esitatud 
sihtkoht ei vasta tegelikule tootele või 
sihtkohale; eksporditoetuse ettemaksega, 
sealhulgas tagatise esitamine ja 
vabastamine; kontrollide ja tõendamisega, 
kui toodete tegeliku sihtkoha suhtes on 
kahtlusi, sealhulgas liidu 
tolliterritooriumile reimportimise 
võimalus; sihtkohtadega, mida käsitatakse 
ekspordina liidust, ning seoses 
eksporditoetuseks kõlblike sihtkohtade 
lisamisega liidu tolliterritooriumi hulka. 

Or. fr

Muudatusettepanek 571
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 116

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(116) Selleks et tagada, et eksporditoetust 
saavad tooted eksporditakse liidu 
tolliterritooriumilt ja selleks et vältida 
nende võimalikku tagasisaatmist 
kõnealusele territooriumile ning 
vähendada ettevõtjate halduskoormust 
selle tõendamisel, et toetust saavad tooted 
jõuavad diferentseeritud toetuste puhul 
sihtriiki, tuleks komisjonile aluslepingu 
artikli 290 kohaselt anda õigus võtta vastu 
teatavaid õigusakte, milles käsitletakse 
meetmeid seoses: tähtajaga, mil liidu 
tolliterritooriumilt väljaviimine peab 
olema lõpetatud, sealhulgas ajutiseks 
taassisseveoks ettenähtud aeg; 
töötlemisega, mida eksporditoetust saavad 
tooted võivad kõnealusel perioodil läbida; 
sihtkohta saabumise tõendiga 

välja jäetud
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diferentseeritud toetuste puhul; toetuse 
künniste ja tingimustega, mille alusel võib 
eksportijad sellise tõendi esitamisest 
vabastada; ning tingimustega, mille alusel 
kiidavad sõltumatud kolmandad isikud 
heaks sihtkohta saabumise tõendi 
diferentseeritud toetuste puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 572
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 116

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(116) Selleks et tagada, et eksporditoetust 
saavad tooted eksporditakse liidu 
tolliterritooriumilt ja selleks et vältida 
nende võimalikku tagasisaatmist 
kõnealusele territooriumile ning 
vähendada ettevõtjate halduskoormust 
selle tõendamisel, et toetust saavad tooted 
jõuavad diferentseeritud toetuste puhul 
sihtriiki, tuleks komisjonile aluslepingu 
artikli 290 kohaselt anda õigus võtta vastu 
teatavaid õigusakte, milles käsitletakse 
meetmeid seoses: tähtajaga, mil liidu 
tolliterritooriumilt väljaviimine peab 
olema lõpetatud, sealhulgas ajutiseks 
taassisseveoks ettenähtud aeg; 
töötlemisega, mida eksporditoetust saavad 
tooted võivad kõnealusel perioodil läbida; 
sihtkohta saabumise tõendiga 
diferentseeritud toetuste puhul; toetuse 
künniste ja tingimustega, mille alusel võib 
eksportijad sellise tõendi esitamisest 
vabastada; ning tingimustega, mille alusel 
kiidavad sõltumatud kolmandad isikud 
heaks sihtkohta saabumise tõendi 
diferentseeritud toetuste puhul.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 573
José Bové
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 116

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(116) Selleks et tagada, et eksporditoetust 
saavad tooted eksporditakse liidu 
tolliterritooriumilt ja selleks et vältida 
nende võimalikku tagasisaatmist 
kõnealusele territooriumile ning 
vähendada ettevõtjate halduskoormust 
selle tõendamisel, et toetust saavad tooted 
jõuavad diferentseeritud toetuste puhul 
sihtriiki, tuleks komisjonile aluslepingu 
artikli 290 kohaselt anda õigus võtta vastu 
teatavaid õigusakte, milles käsitletakse 
meetmeid seoses: tähtajaga, mil liidu 
tolliterritooriumilt väljaviimine peab 
olema lõpetatud, sealhulgas ajutiseks 
taassisseveoks ettenähtud aeg; 
töötlemisega, mida eksporditoetust saavad 
tooted võivad kõnealusel perioodil läbida; 
sihtkohta saabumise tõendiga 
diferentseeritud toetuste puhul; toetuse 
künniste ja tingimustega, mille alusel võib 
eksportijad sellise tõendi esitamisest 
vabastada; ning tingimustega, mille alusel 
kiidavad sõltumatud kolmandad isikud 
heaks sihtkohta saabumise tõendi 
diferentseeritud toetuste puhul.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 574
Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 116
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(116) Selleks et tagada, et eksporditoetust 
saavad tooted eksporditakse liidu 
tolliterritooriumilt ja selleks et vältida 
nende võimalikku tagasisaatmist 
kõnealusele territooriumile ning vähendada 
ettevõtjate halduskoormust selle 
tõendamisel, et toetust saavad tooted 
jõuavad diferentseeritud toetuste puhul 
sihtriiki, tuleks komisjonile aluslepingu 
artikli 290 kohaselt anda õigus võtta vastu 
teatavaid õigusakte, milles käsitletakse 
meetmeid seoses: tähtajaga, mil liidu 
tolliterritooriumilt väljaviimine peab olema 
lõpetatud, sealhulgas ajutiseks 
taassisseveoks ettenähtud aeg; 
töötlemisega, mida eksporditoetust saavad 
tooted võivad kõnealusel perioodil läbida; 
sihtkohta saabumise tõendiga 
diferentseeritud toetuste puhul; toetuse 
künniste ja tingimustega, mille alusel võib 
eksportijad sellise tõendi esitamisest 
vabastada; ning tingimustega, mille alusel 
kiidavad sõltumatud kolmandad isikud 
heaks sihtkohta saabumise tõendi 
diferentseeritud toetuste puhul.

(116) Selleks et tagada, et eksporditoetust 
saavad tooted eksporditakse liidu 
tolliterritooriumilt ja selleks et vältida 
nende võimalikku tagasisaatmist 
kõnealusele territooriumile ning vähendada 
ettevõtjate halduskoormust selle 
tõendamisel, et toetust saavad tooted 
jõuavad diferentseeritud toetuste puhul 
sihtriiki, tuleks komisjonile aluslepingu 
artikli 290 kohaselt anda õigus võtta vastu 
teatavaid õigusakte, milles käsitletakse 
meetmeid seoses: tähtajaga, mil liidu 
tolliterritooriumilt väljaviimine peab olema 
lõpetatud, sealhulgas ajutiseks 
taassisseveoks ettenähtud aeg; 
töötlemisega, mida eksporditoetust saavad 
tooted võivad kõnealusel perioodil läbida; 
sihtkohta saabumise tõendiga 
diferentseeritud toetuste puhul; toetuse 
künniste ja tingimustega, mille alusel võib 
eksportijad sellise tõendi esitamisest 
vabastada; ning tingimustega, mille alusel 
kiidavad sõltumatud kolmandad isikud 
heaks sihtkohta saabumise tõendi 
diferentseeritud toetuste puhul. Komisjon 
peab igal juhul tagama, et eksport ei 
konkureeri sihtriikides kohaliku 
toodanguga.

Or. fr

Muudatusettepanek 575
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 117

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(117) Selleks et võtta arvesse eri sektorite 
eripärasid, tuleks komisjonile aluslepingu 
artikli 290 kohaselt anda õigus võtta vastu 
teatavaid õigusakte, milles käsitletakse 

välja jäetud
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ettevõtjate ja eksporditoetuseks kõlblike 
toodete suhtes esitatavaid konkreetseid 
nõudeid ja tingimusi, eelkõige toodete 
määratlus ja omadused, ning sätted 
koefitsientide kehtestamise kohta 
eksporditoetuste arvutamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 576
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 117

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(117) Selleks et võtta arvesse eri sektorite 
eripärasid, tuleks komisjonile aluslepingu 
artikli 290 kohaselt anda õigus võtta vastu 
teatavaid õigusakte, milles käsitletakse 
ettevõtjate ja eksporditoetuseks kõlblike 
toodete suhtes esitatavaid konkreetseid 
nõudeid ja tingimusi, eelkõige toodete 
määratlus ja omadused, ning sätted 
koefitsientide kehtestamise kohta 
eksporditoetuste arvutamiseks.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 577
José Bové
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 117

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(117) Selleks et võtta arvesse eri sektorite 
eripärasid, tuleks komisjonile aluslepingu 
artikli 290 kohaselt anda õigus võtta vastu 
teatavaid õigusakte, milles käsitletakse 
ettevõtjate ja eksporditoetuseks kõlblike 

välja jäetud
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toodete suhtes esitatavaid konkreetseid 
nõudeid ja tingimusi, eelkõige toodete 
määratlus ja omadused, ning sätted 
koefitsientide kehtestamise kohta 
eksporditoetuste arvutamiseks.

Or. fr

Muudatusettepanek 578
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 120

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(120) Aluslepingu artikli 42 kohaselt 
kohaldatakse aluslepingu 
konkurentsieeskirju käsitleva peatüki 
sätteid põllumajandussaaduste tootmise ja 
nendega kauplemise suhtes ainult sellises 
ulatuses, mis on liidu õigusaktidega 
kindlaks määratud aluslepingu artikli 43
lõigete 2 ja 3 raames ning vastavalt nendes 
lõigetes ette nähtud menetlusele.

(120) Aluslepingu artikli 42 kohaselt 
kohaldatakse aluslepingu 
konkurentsieeskirju käsitleva peatüki 
sätteid põllumajandussaaduste tootmise ja 
nendega kauplemise suhtes ainult sellises 
ulatuses, mis on liidu õigusaktidega 
kindlaks määratud aluslepingu artikli 43
lõike 2 raames ning vastavalt nendes 
lõigetes ette nähtud menetlusele.

Or. en

Selgitus

Artikli 43 lõige 3 on erand seadusandlikust tavamenetlusest, mille puhul võtab nõukogu vastu 
meetmed toetuste, hindade, koguste jne kehtestamise kohta. Põhjenduse 120 puhul soovime 
me, et konkurentsimeetmed võetaks kaasotsustamise teel, mistõttu jäetakse käesoleva 
muudatusettepanekuga välja viide artikli 43 lõikele 3.

Muudatusettepanek 579
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 123

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(123) Seoses teatavate kutsealadevaheliste välja jäetud
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organisatsioonide tegevusega tuleks 
lubada erikäsitlust, tingimusel et need ei 
põhjusta turgude eraldamist, ei kahjusta 
turukorralduse ladusat toimimist, ei 
moonuta ega kõrvalda konkurentsi, ei 
sisalda hindade kindlaksmääramist ega 
tekitada diskrimineerimist.

Or. fr

Muudatusettepanek 580
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 128

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(128) Soomes sõltub suhkrupeedikasvatus 
erilistest geograafilistest ja 
kliimatingimustest, mis mõjutavad 
suhkrupeedikasvatust ebasoodsalt lisaks 
suhkrureformi üldistele mõjudele.
Seepärast tuleks kõnealusel liikmesriigil
lubada oma suhkrupeedikasvatajatele teha 
jätkuvalt riiklikke makseid.

(128) Piirkondades, mis asuvad põhja 
pool 60° põhjalaiust või lõuna pool 44° 
lõunalaiust, sõltub suhkrupeedikasvatus 
erilistest geograafilistest ja 
kliimatingimustest, mis mõjutavad 
suhkrupeedikasvatust ebasoodsalt lisaks 
suhkrureformi üldistele mõjudele.
Seepärast tuleks teatavatel liikmesriikidel
lubada oma suhkrupeedikasvatajatele teha 
jätkuvalt riiklikke makseid.

Or. es

Muudatusettepanek 581
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 132

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(132) Selleks et reageerida tõhusalt ja 
tulemuslikult turuhäirete ohule, tuleks ette 
näha sekkumise erimeetmed. Tuleks 
määratleda kõnealuste meetmete 
reguleerimisala.

(132) Selleks et reageerida tõhusalt ja 
tulemuslikult turuhäirete ohule, tuleks ette 
näha sekkumise erimeetmed. Tuleks 
määratleda kõnealuste meetmete 
reguleerimisala. Turuhäiretega 
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toimetulekuks tuleks sisse seada 
kaitseklausli kord.

Or. fr

Muudatusettepanek 582
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 143

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(143) Komisjon peaks nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel võtma vastu
viivitamatult kohaldatavad rakendusaktid, 
mis on seotud liidu selliste kaitsemeetmete 
vastuvõtmise, muutmise või kehtetuks 
tunnistamisega, millega peatatakse 
töötlemise või sees- või välistöötlemise 
korra kasutamine turuolukorrale 
reageerimiseks ning lahendatakse 
hädaolukorras eriküsimused, kui see on 
vajalik tungiva kiireloomulisuse tõttu.

(143) Komisjonile tuleks artikli 161 
kohaselt anda õigus võtta vastu
nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel 
viivitamatult kohaldatavad delegeeritud 
õigusaktid, mis on seotud liidu selliste 
kaitsemeetmete vastuvõtmise, muutmise 
või kehtetuks tunnistamisega, millega 
peatatakse töötlemise või sees- või 
välistöötlemise korra kasutamine 
turuolukorrale reageerimiseks ning 
lahendatakse hädaolukorras eriküsimused, 
kui see on vajalik tungiva kiireloomulisuse 
tõttu.

Or. de

Muudatusettepanek 583
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 143 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(143 a) Kaitsemeetmed tuleks võtta vastu 
eriti niisugusteks juhtudeks, kui 
kolmandatest riikidest imporditud 
põllumajandustoodete puhul ei ole 
tagatud toidu ohutus või jälgitavus ega 
vastavus kõigile siseturul kehtivatele 
tervishoiu-, keskkonna- või loomade 
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heaolu alastele tingimustele, kui turul 
kerkivad esile kriisid või kui tuvastatakse 
puudused impordisertifikaatidel esitatud 
tingimuste osas hindade, koguste või 
ajakavaga seoses. Niisugune 
põllumajandustoodete impordi suhtes 
kehtestatud tingimustele vastavuse 
järelevalve peab toimuma ühtse süsteemi 
abil, mis on ette nähtud ELi suunduva 
impordi üle reaalajas järelevalve 
teostamiseks.

Or. fr

Selgitus

Liidu piiril tuleks seada sisse järelevalve kord, mis on paindlik ning mis hädaolukorras 
võimaldab avastada ja ennetada põllumajandustoodete importi, mis võib põhjustada kõlvatut 
konkurentsi ELi toodetega või siseturu tasakaalustamatust.

Muudatusettepanek 584
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 143 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(143 a) Kaitsemeetmed tuleks võtta vastu 
eriti niisugustel juhtudel, kui 
kolmandatest riikidest imporditud 
põllumajandustooted ei paku toidu 
ohutuse ja jälgitavuse alaseid tagatisi ega 
vasta täielikult siseturul kehtivatele 
tervishoiu-, keskkonna- ja loomade 
heaolu alastele tingimustele, kui turud on 
kriisis või kui on tõendeid 
impordilitsentside tingimustest 
kõrvalekaldumise kohta hindade, koguste 
või ajakavade osas. Rakendatav kontroll 
tingimuste üle, mille alusel imporditakse 
põllumajandustooteid, peaks toimuma 
ühtse ELi suunduva impordi üle reaalajas 
teostatava järelevalve süsteemi vormis. 

Or. pt
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Muudatusettepanek 585
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 144

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(144) Teatavate käesoleva määruse 
kohaste meetmete puhul, mis nõuavad 
kiiret tegutsemist või mis on seotud 
üksnes üldsätete kohaldamisega 
konkreetsete olukordade puhul ilma 
konfidentsiaalsuseeskirjadeta, tuleks 
komisjonile anda õigus vastu võtta 
rakendusakte määrust (EÜ) nr 182/2011 
kohaldamata.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 586
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 145 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(145 a) Viimastel aastatel on kümned 
tuhanded piimatootjad olnud kõikjal ELis 
sunnitud tootmise lõpetama niisuguste 
laostavate omahindade tõttu, mis ei kata 
tootmiskulusid. Piimandussektori 
praegune olukord on lahutamatult seotud 
selle liberaliseerimise ja tootmiskvootide 
suurenemisega nende kaotamist silmas 
pidades.

Or. pt

Muudatusettepanek 587
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer



AM\907930ET.doc 89/160 PE492.801v01-00

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 145 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(145 b) Viinamarjakasvatus on peamine 
põllumajandustegevus eelkõige Lõuna-
Euroopa riikides ning viinapuude 
istutusõiguste kavandatud kaotamine 
suurendab asjaomaste 
põllumajandustoodete väljasuremise ohtu.

Or. pt

Muudatusettepanek 588
Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 146

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(146) Määruse (EL) nr [KOM(2010) 799] 
kohaselt kaotavad mitmed sektoripõhised 
meetmed (sh piimakvootide, 
suhkrukvootide ja muud suhkrumeetmed 
ning viinapuude istutamise piirangud ja 
samuti teatavad riigiabimeetmed) 
kehtivuse mõistliku aja jooksul pärast 
käesoleva määruse jõustumist. Pärast 
määruse (EL) nr [KOM(2010) 799] 
kehtetuks tunnistamist tuleks 
asjakohaseid sätteid kohaldada jätkuvalt 
kuni vastavate kavade lõppemiseni.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 589
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 146
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(146) Määruse (EL) nr [KOM(2010) 799] 
kohaselt kaotavad mitmed sektoripõhised 
meetmed (sh piimakvootide, 
suhkrukvootide ja muud suhkrumeetmed 
ning viinapuude istutamise piirangud ja 
samuti teatavad riigiabimeetmed) 
kehtivuse mõistliku aja jooksul pärast 
käesoleva määruse jõustumist. Pärast 
määruse (EL) nr [KOM(2010) 799] 
kehtetuks tunnistamist tuleks 
asjakohaseid sätteid kohaldada jätkuvalt 
kuni vastavate kavade lõppemiseni.

välja jäetud

Or. pt

Muudatusettepanek 590
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 146

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(146) Määruse (EL) nr [KOM(2010) 799] 
kohaselt kaotavad mitmed sektoripõhised 
meetmed (sh piimakvootide, 
suhkrukvootide ja muud suhkrumeetmed 
ning viinapuude istutamise piirangud ja 
samuti teatavad riigiabimeetmed) 
kehtivuse mõistliku aja jooksul pärast 
käesoleva määruse jõustumist. Pärast 
määruse (EL) nr [KOM(2010) 799] 
kehtetuks tunnistamist tuleks 
asjakohaseid sätteid kohaldada jätkuvalt 
kuni vastavate kavade lõppemiseni.

välja jäetud

Or. pt

Muudatusettepanek 591
Luís Paulo Alves
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 146

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(146) Määruse (EL) nr [KOM(2010) 799] 
kohaselt kaotavad mitmed sektoripõhised 
meetmed (sh piimakvootide, 
suhkrukvootide ja muud suhkrumeetmed 
ning viinapuude istutamise piirangud ja 
samuti teatavad riigiabimeetmed) 
kehtivuse mõistliku aja jooksul pärast 
käesoleva määruse jõustumist. Pärast 
määruse (EL) nr [KOM(2010) 799] 
kehtetuks tunnistamist tuleks 
asjakohaseid sätteid kohaldada jätkuvalt 
kuni vastavate kavade lõppemiseni.

(146) Mitmete kvootide ja tootmisõiguste 
süsteemide (suhkur, piim ja viinapuude 
istutusõigused) kaotamist tuleb hinnata 
üksikasjalikult, võttes arvesse igas 
asjaomases sektoris valitsevat konkreetset 
olukorda ning selle sektoripõhist ja 
territoriaalset mõju liidus.

Or. pt

Muudatusettepanek 592
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 146

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(146) Määruse (EL) nr [KOM(2010) 799]
kohaselt kaotavad mitmed sektoripõhised 
meetmed (sh piimakvootide, 
suhkrukvootide ja muud suhkrumeetmed 
ning viinapuude istutamise piirangud ja 
samuti teatavad riigiabimeetmed) kehtivuse
mõistliku aja jooksul pärast käesoleva 
määruse jõustumist. Pärast määruse (EL) 
nr [KOM(2010) 799] kehtetuks 
tunnistamist tuleks asjakohaseid sätteid 
kohaldada jätkuvalt kuni vastavate 
kavade lõppemiseni.

(146) Määruse (EÜ) nr 1234/2007 kohaselt
peaksid mitmed sektoripõhised meetmed
(sh piimakvootide, suhkrukvootide ja muud 
suhkrumeetmed ning viinapuude istutamise 
piirangud ja samuti teatavad 
riigiabimeetmed) kaotama kehtivuse peagi
pärast käesoleva määruse jõustumist
minevikus tehtud otsuste tõttu. Euroopa ja 
rahvusvaheliste põllumajandusturgude 
hindade väga suure volatiilsusega seotud 
asjaolude ja keeruliste eelarveliste 
asjaolude tõttu tuleks uuesti läbi mõelda 
kõnealuste niisuguste pakkumise 
juhtimise vahendite kaotamise põhimõte, 
mis on ülimalt olulised 
põllumajandusettevõtte sissetulekute 
stabiilsuse jaoks ja tarbijate puhul 
varustuskindluse jaoks. Eelkõige tuleks 
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säilitada viinapuude istutusõigused.

Or. fr

Muudatusettepanek 593
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 146

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(146) Määruse (EL) nr [KOM(2010) 799] 
kohaselt kaotavad mitmed sektoripõhised 
meetmed (sh piimakvootide, 
suhkrukvootide ja muud suhkrumeetmed 
ning viinapuude istutamise piirangud ja 
samuti teatavad riigiabimeetmed) kehtivuse 
mõistliku aja jooksul pärast käesoleva 
määruse jõustumist. Pärast määruse (EL) 
nr [KOM(2010) 799] kehtetuks 
tunnistamist tuleks asjakohaseid sätteid 
kohaldada jätkuvalt kuni vastavate kavade 
lõppemiseni.

(146) Määruse (EL) nr [COM(2010) 799] 
kohaselt kaotavad mitmed sektoripõhised 
meetmed (sh piimakvootide, 
suhkrukvootide ja muud suhkrumeetmed 
ning viinapuude istutamise piirangud ja 
samuti teatavad riigiabimeetmed) kehtivuse 
mõistliku aja jooksul pärast käesoleva 
määruse jõustumist. Suhkrukvoodid ja 
muud suhkrumeetmed peaksid täielikult 
kaotama kehtivuse enne 2020. aasta 
lõppu. Pärast määruse (EL) nr 
[COM(2010) 799] kehtetuks tunnistamist 
tuleks asjakohaseid sätteid kohaldada 
jätkuvalt kuni vastavate kavade 
lõppemiseni.

Or. en

Muudatusettepanek 594
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 146

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(146) Määruse (EL) nr [KOM(2010) 799] 
kohaselt kaotavad mitmed sektoripõhised 
meetmed (sh piimakvootide, 
suhkrukvootide ja muud suhkrumeetmed
ning viinapuude istutamise piirangud ja 
samuti teatavad riigiabimeetmed) kehtivuse 

(146) Määruse (EL) nr [COM(2010) 799] 
kohaselt kaotavad mitmed sektoripõhised 
meetmed (sh piimakvoodid ning 
viinapuude istutamise piirangud ja samuti 
teatavad riigiabimeetmed) kehtivuse 
mõistliku aja jooksul pärast käesoleva 
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mõistliku aja jooksul pärast käesoleva 
määruse jõustumist. Pärast määruse (EL) 
nr [KOM(2010) 799] kehtetuks 
tunnistamist tuleks asjakohaseid sätteid 
kohaldada jätkuvalt kuni vastavate kavade 
lõppemiseni.

määruse jõustumist. Pärast määruse (EL) 
nr [COM(2010) 799] kehtetuks 
tunnistamist tuleks asjakohaseid sätteid 
kohaldada jätkuvalt kuni vastavate kavade 
lõppemiseni.

Or. de

Muudatusettepanek 595
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 146 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(146 a) Ent majanduslikel, sotsiaalsetel, 
keskkonnaalastel ja maakasutusalastel 
põhjustel ning elanikkonna 
maapiirkondadest lahkumise vältimiseks 
traditsioonilistes 
viinamarjakasvatuspiirkondades, samuti 
veinitoodete üle kontrolli säilitamiseks 
ning nende mitmekesisuse ja maine ning 
kvaliteedi hoidmiseks, mis on ehitatud 
üles ja end tõestanud aastate jooksul, 
tuleks kehtivat viinamarjaistanduste 
rajamise õiguste piiramise süsteemi 
pikendada üle tähtaegade, millal see 
kehtivate eeskirjade kohaselt lõppema 
peaks (juhtumist olenevalt kas 31. 
detsember 2015 või 31. detsember 2018).

Or. es

Selgitus

Kõnealune süsteem on oluline selleks, et võimaldada Euroopa veinidel konkureerida 
väljastpoolt ELi pärit veinidega. Selle puudumine toob kaasa tõsise konkurentsihäire ELis, 
tootmise kvaliteedi üldise languse ning selle tulemusel viinamarja- ja veinihindade languse.

Muudatusettepanek 596
Patrick Le Hyaric, João Ferreira
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 146 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(146 a) Piimakvoodid, suhkrukvoodid ja 
viinapuude istutusõigused on turu 
reguleerimise vahendid, mis võivad teha 
võimalikuks ÜPP põllumajandustootjate 
kogukonnale inimväärse elatustaseme 
alaste eesmärkide saavutamise.

Or. fr

Muudatusettepanek 597
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 147

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(147) Selleks et tagada sujuv üleminek 
määrusega (EL) nr [KOM(2010) 799] 
kehtestatud korraldustelt käesoleva 
määruse sätetele, tuleks komisjonile anda 
õigus vastu võtta üleminekumeetmed.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 598
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 149

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(149) Seoses lepinguliste suhetega piima-
ja piimatootesektoris on käesolevas 
määruses sätestatud meetmed piimaturu 
praegustes majandustingimustes ja 
tarneahela praeguse struktuuri puhul 

(149) Lepingulisi suhteid piima- ja 
piimatootesektoris tuleks kohaldada 
piisavalt pika aja jooksul, et nende mõju 
oleks täielik. Võttes aga arvesse nende 
meetmete kaugeleulatuvat mõju, peaksid 
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õigustatud. Selleks et meetmete mõju 
oleks täielik, tuleks neid kohaldada 
piisavalt pika aja jooksul (nii enne kui ka 
pärast piimakvootide kaotamist). Võttes 
aga arvesse nende meetmete 
kaugeleulatuvat mõju, peaksid need olema 
ajutist laadi ning need tuleks uuesti läbi 
vaadata. Komisjon peaks vastu võtma 
piimaturu arengu aruanded, mis peaksid 
hõlmama võimalikke ettepanekuid 
põllumajandustootjate julgustamiseks 
sõlmida ühistootmislepinguid; aruanded 
esitatakse vastavalt 30. juuniks 2014 ja 31. 
detsembriks 2018,

need olema ajutist laadi ning need tuleks 
uuesti läbi vaadata. Komisjon peaks vastu 
võtma piimaturu arengu aruanded, mis 
peaksid hõlmama võimalikke ettepanekuid 
põllumajandustootjate julgustamiseks 
sõlmida ühistootmislepinguid; aruanded 
esitatakse vastavalt 30. juuniks 2014 ja 31. 
detsembriks 2018,

Or. pt

Muudatusettepanek 599
Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 149

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(149) Seoses lepinguliste suhetega piima-
ja piimatootesektoris on käesolevas 
määruses sätestatud meetmed piimaturu 
praegustes majandustingimustes ja 
tarneahela praeguse struktuuri puhul 
õigustatud. Selleks et meetmete mõju oleks 
täielik, tuleks neid kohaldada piisavalt pika 
aja jooksul (nii enne kui ka pärast 
piimakvootide kaotamist). Võttes aga 
arvesse nende meetmete kaugeleulatuvat 
mõju, peaksid need olema ajutist laadi 
ning need tuleks uuesti läbi vaadata.
Komisjon peaks vastu võtma piimaturu 
arengu aruanded, mis peaksid hõlmama 
võimalikke ettepanekuid 
põllumajandustootjate julgustamiseks 
sõlmida ühistootmislepinguid; aruanded 
esitatakse vastavalt 30. juuniks 2014 ja 31. 
detsembriks 2018,

(149) Seoses lepinguliste suhetega piima-
ja piimatootesektoris on käesolevas 
määruses sätestatud meetmed piimaturu 
praegustes majandustingimustes ja 
tarneahela praeguse struktuuri puhul 
õigustatud. Selleks et meetmete mõju oleks 
täielik, tuleks neid kohaldada piisavalt pika 
aja jooksul. Võttes aga arvesse nende 
meetmete kaugeleulatuvat mõju, tuleks
neid hinnata mõlemapoolselt enne mis 
tahes lõplikku otsust. Komisjon peaks 
vastu võtma piimaturu arengu aruanded, 
mis peaksid hõlmama võimalikke 
ettepanekuid põllumajandustootjate 
julgustamiseks sõlmida 
ühistootmislepinguid; aruanded esitatakse 
vastavalt 30. juuniks 2014 ja 30. juuniks
2018,

Or. fr
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Muudatusettepanek 600
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 149

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(149) Seoses lepinguliste suhetega piima-
ja piimatootesektoris on käesolevas 
määruses sätestatud meetmed piimaturu 
praegustes majandustingimustes ja 
tarneahela praeguse struktuuri puhul 
õigustatud. Selleks et meetmete mõju oleks 
täielik, tuleks neid kohaldada piisavalt pika 
aja jooksul (nii enne kui ka pärast 
piimakvootide kaotamist). Võttes aga 
arvesse nende meetmete kaugeleulatuvat 
mõju, peaksid need olema ajutist laadi ning 
need tuleks uuesti läbi vaadata. Komisjon 
peaks vastu võtma piimaturu arengu 
aruanded, mis peaksid hõlmama 
võimalikke ettepanekuid 
põllumajandustootjate julgustamiseks 
sõlmida ühistootmislepinguid; aruanded 
esitatakse vastavalt 30. juuniks 2014 ja 31. 
detsembriks 2018,

(149) Seoses lepinguliste suhetega piima-
ja piimatootesektoris on käesolevas 
määruses sätestatud meetmed piimaturu 
praegustes majandustingimustes ja 
tarneahela praeguse struktuuri puhul 
õigustatud. Selleks et meetmete mõju oleks 
täielik, tuleks neid kohaldada piisavalt pika 
aja jooksul. Võttes aga arvesse nende 
meetmete kaugeleulatuvat mõju, peaksid 
need olema ajutist laadi ning need tuleks 
uuesti läbi vaadata. Komisjon peaks vastu 
võtma piimaturu arengu aruanded, mis 
peaksid hõlmama võimalikke ettepanekuid 
põllumajandustootjate julgustamiseks 
sõlmida ühistootmislepinguid; aruanded 
esitatakse vastavalt 30. juuniks 2014 ja 31. 
detsembriks 2018,

Or. pt

Muudatusettepanek 601
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 149

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(149) Seoses lepinguliste suhetega piima-
ja piimatootesektoris on käesolevas 
määruses sätestatud meetmed piimaturu 
praegustes majandustingimustes ja 
tarneahela praeguse struktuuri puhul 
õigustatud. Selleks et meetmete mõju oleks 

(149) Seoses lepinguliste suhetega piima-
ja piimatootesektoris on käesolevas 
määruses sätestatud meetmed piimaturu 
praegustes majandustingimustes ja 
tarneahela praeguse struktuuri puhul 
õigustatud. Selleks et meetmete mõju oleks 
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täielik, tuleks neid kohaldada piisavalt pika 
aja jooksul (nii enne kui ka pärast 
piimakvootide kaotamist). Võttes aga 
arvesse nende meetmete kaugeleulatuvat 
mõju, peaksid need olema ajutist laadi ning 
need tuleks uuesti läbi vaadata. Komisjon 
peaks vastu võtma piimaturu arengu 
aruanded, mis peaksid hõlmama 
võimalikke ettepanekuid 
põllumajandustootjate julgustamiseks 
sõlmida ühistootmislepinguid; aruanded 
esitatakse vastavalt 30. juuniks 2014 ja 31. 
detsembriks 2018,

täielik, tuleks neid kohaldada piisavalt pika 
aja jooksul. Võttes aga arvesse nende 
meetmete kaugeleulatuvat mõju, peaksid 
need olema ajutist laadi ning need tuleks 
uuesti läbi vaadata. Komisjon peaks vastu 
võtma piimaturu arengu aruanded, mis
peaksid hõlmama võimalikke ettepanekuid 
põllumajandustootjate julgustamiseks 
sõlmida ühistootmislepinguid; aruanded 
esitatakse vastavalt 30. juuniks 2014 ja 31. 
detsembriks 2018,

Or. pt

Muudatusettepanek 602
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, Vasilica 
Viorica Dăncilă

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 149

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(149) Seoses lepinguliste suhetega piima-
ja piimatootesektoris on käesolevas 
määruses sätestatud meetmed piimaturu 
praegustes majandustingimustes ja 
tarneahela praeguse struktuuri puhul 
õigustatud. Selleks et meetmete mõju oleks 
täielik, tuleks neid kohaldada piisavalt pika 
aja jooksul (nii enne kui ka pärast 
piimakvootide kaotamist). Võttes aga 
arvesse nende meetmete kaugeleulatuvat 
mõju, peaksid need olema ajutist laadi ning 
need tuleks uuesti läbi vaadata. Komisjon 
peaks vastu võtma piimaturu arengu 
aruanded, mis peaksid hõlmama 
võimalikke ettepanekuid 
põllumajandustootjate julgustamiseks 
sõlmida ühistootmislepinguid; aruanded 
esitatakse vastavalt 30. juuniks 2014 ja 31. 
detsembriks 2018,

(149) Seoses lepinguliste suhetega piima-
ja piimatootesektoris on käesolevas 
määruses sätestatud meetmed piimaturu 
praegustes majandustingimustes ja 
tarneahela praeguse struktuuri puhul 
õigustatud. Selleks et meetmete mõju oleks 
täielik, tuleks neid kohaldada piisavalt pika 
aja jooksul. Võttes aga arvesse nende 
meetmete kaugeleulatuvat mõju, peaksid 
need olema ajutist laadi ning need tuleks 
uuesti läbi vaadata. Komisjon peaks vastu 
võtma piimaturu arengu aruanded, mis 
peaksid hõlmama võimalikke ettepanekuid 
põllumajandustootjate julgustamiseks 
sõlmida ühistootmislepinguid; aruanded 
esitatakse vastavalt 30. juuniks 2014 ja 31. 
detsembriks 2018,

Or. pt
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Muudatusettepanek 603
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel -1
Riigieelistus

1. Liikmesriik võib juhul, kui tema 
põllumajandusliku toidu bilanss on 
tõsises ja püsivas puudujäägis, võtta vastu 
riigieelistuse põhimõtte, luues ja võttes 
kasutusele kohustuslike kodumaise 
toodangu turustuskvootide süsteemi, mille 
puhul impordi ülesanne oleks täiendada 
kodumaist toodangut.
2. Lõikes 1 sätestatud põhimõtte 
kohaldamine lõpeb pärast kolme 
järjestikust aastat või pärast kuute 
katkestustega aastat, mille jooksul on 
põllumajandusliku toidu tootmine püsivalt 
kasvanud ja puudujääk vastavalt 
vähenenud. 

Or. pt

Muudatusettepanek 604
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt n

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

n) tubakas, I lisa XIV osa; n) toortubakas, I lisa XIV osa;

Or. es
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Selgitus

See on töötlemata tubaka sektori õige nimetus.

Muudatusettepanek 605
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt n

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

n) tubakas, I lisa XIV osa; n) toortubakas, I lisa XIV osa;

Or. es

Selgitus

See on töötlemata tubaka sektori õige nimetus.

Muudatusettepanek 606
Åsa Westlund, Brian Simpson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt x

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

x) muud tooted, I lisa XXIV osa. välja jäetud

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanekuga laiendatakse põllumajandustoodete mõistet täiendavatele toodetele. 
See tähendab reguleerimisala laiendamist, mis ei ole kooskõlas turule orienteeritusega.

Muudatusettepanek 607
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt x
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

x) muud tooted, I lisa XXIV osa. välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 608
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Võttes arvesse riisisektori eripära, 
antakse komisjonile vastavalt artiklile 160 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, 
et ajakohastada II lisa I osas sätestatud 
mõisted.

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Riisisektoriga seotud mõisted on ülimalt olulised. Nende muutmine delegeeritud 
õigusaktidega ei tohiks olla võimalik.

Muudatusettepanek 609
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Võttes arvesse riisisektori eripära, 
antakse komisjonile vastavalt artiklile 160 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, 
et ajakohastada II lisa I osas sätestatud 
mõisted.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Riisisektori mõistete ajakohastamine komisjoni poolt võib tuua kaasa teatavate riisisortide 
teistele eelistamise ohu. Seetõttu jäetakse käesoleva muudatusega artikli 3 lõige 3 ettepaneku 
tekstist välja.

Muudatusettepanek 610
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Võttes arvesse riisisektori eripära, 
antakse komisjonile vastavalt artiklile 160 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, 
et ajakohastada II lisa I osas sätestatud 
mõisted.

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Riisisektoriga seotud mõisteid peetakse ülimalt olulisteks. Seetõttu on need sätestatud 
alusaktis, mis tähendab, et igasugune muutmine delegeeritud õigusaktidega on välistatud.

Muudatusettepanek 611
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Käesoleva määruse kohadamisel
tähendavad vähem arenenud piirkonnad 
selliseid piirkondi, mis on määratletud 
määruse [KOM(2011) 615] (millega 
kehtestatakse ühissätted ühisesse 
strateegilisse raamistikku kuuluvate 
fondide – Euroopa Regionaalarengu Fondi, 
Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, 
Maaelu Arengu Euroopa 

4. Käesoleva määruse kohaldamisel
kasutatakse järgmisi mõisteid:
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Põllumajandusfondi ja Euroopa Merendus-
ja Kalandusfondi – kohta ja nähakse ette 
üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, 
Euroopa Sotsiaalfondi ja 
Ühtekuuluvusfondi kohta ning 
tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 
1083/2006) artikli 82 lõike 2 punktis a.

a) „vähem arenenud piirkonnad” – sellised
piirkonnad, mis on määratletud määruse 
[COM(2011) 615] (millega kehtestatakse 
ühissätted ühisesse strateegilisse 
raamistikku kuuluvate fondide – Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Maaelu 
Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ja 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi –
kohta ja nähakse ette üldsätted Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta 
ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) 
nr 1083/2006) artikli 82 lõike 2 punktis a;
b) „äärmuslikud ilmastikutingimused” –
loodusõnnetustega võrreldavad 
ilmastikutingimused, näiteks tugev tuul, 
külm, rahe, jää, vihm või põud, mis 
hävitavad toodangu või vähendavad 
toodangut ulatuses, mis ületab 30% 
teatava põllumajandustootja keskmisest 
aastatoodangust. Keskmise aastatoodangu 
arvutamise aluseks võetakse kolm 
eelnevat aastat või eelneva viieaastase 
perioodi kolme aasta keskmine, välja 
arvatud kõige kõrgem ja kõige madalam 
näitaja;
c) „kohalikud tooted” – tooted, mis on
toodetud nende tarbimiskohast kuni 150 
km kaugusel.

Or. pt

Muudatusettepanek 612
Jim Higgins, Phil Prendergast, Seán Kelly
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Käesoleva määruse kohaldamisel 
tähendavad „ebasoodsad 
ilmastikutingimused” ränkasid 
ilmastikutingimusi, näiteks külm, rahe, 
jää, vihm või põud, mis hävitavad 
kogutoodangu või konkreetse 
põllukultuuri toodangu või vähendavad 
kogutoodangut või konkreetse 
põllukultuuri toodangut ulatuses, mis 
ületab 30% asjaomase 
põllumajandustootja keskmisest 
aastatoodangust. Keskmise aastatoodangu 
arvutamise aluseks võetakse kolm 
eelnevat aastat või eelneva viieaastase 
perioodi kolme aasta keskmine, välja 
arvatud kõige kõrgem ja kõige madalam 
näitaja.

Or. en

Muudatusettepanek 613
José Bové
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Käesoleva määruse kohaldamisel 
tähendavad „säästva tootmise arenenud 
süsteemid”, „säästva tootmise arenenud 
meetodid” ja „säästva tootmise arenenud 
meetmed” põllumajandustavasid, mis on 
ulatuslikumad määruses (EL) nr […] 
(horisontaalne ÜPP määrus) kehtestatud 
keskkonnanõuete eeskirjadest ning mis 
parandavad pidevalt looduslike toitainete 
majandamist, veeringet ja 
energiavoogusid, et vähendada 
keskkonnakahju ja taastumatute 
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ressursside raiskamist ning säilitada 
kõrgel tasemel põllukultuurid, kariloomad 
ja looduslik mitmekesisus 
tootmissüsteemides.

Or. fr

Muudatusettepanek 614
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 a
Komisjoni volitused

Kui käesoleva määrusega ei ole sätestatud 
teisiti, tegutseb komisjon talle antud
volituste osas artikli 162 lõikes 2 osutatud 
korras.

Or. es

Muudatusettepanek 615
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kombineeritud nomenklatuuri 
muudatustest tingitud vajaduse korral võib 
komisjon rakendusaktidega kohandada 
tootekirjeldusi ja viiteid kaupade 
kombineeritud nomenklatuuri rubriikidele 
ja alamrubriikidele käesolevas määruses 
või aluslepingu artikli 43 kohaselt 
vastuvõetud muudes õigusaktides.
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
artikli 162 artiklis 2 osutatud 

Kombineeritud nomenklatuuri 
muudatustest tingitud vajaduse korral
antakse komisjonile õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte, et kohandada 
tootekirjeldusi ja viiteid kaupade 
kombineeritud nomenklatuuri rubriikidele 
ja alamrubriikidele käesolevas määruses 
või aluslepingu artikli 43 kohaselt 
vastuvõetud muudes õigusaktides.
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kontrollimenetluse kohaselt.

Or. de

Muudatusettepanek 616
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) suhkrusektori puhul 1. oktoobrist
järgmise aasta 30. septembrini.

f) suhkrusektori puhul 1. juulist järgmise 
aasta 30. juunini.

Or. es

Selgitus

Ebasoodsa konkurentsiolukorra vältimiseks suvel koristatavate peetide ja ülejäänute ELis 
kasvatatavate suhkrupeetide vahel võiks suhkrusektori puhul tuua turustusaasta ettepoole.

Muudatusettepanek 617
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) suhkrusektori puhul 1. oktoobrist
järgmise aasta 30. septembrini.

f) suhkrusektori puhul 1. juulist järgmise 
aasta 30. juunini.

Or. es

Selgitus

Komisjoni ettepanekus ei võeta arvesse teatavate tootmispiirkondade turustusaastaid.

Muudatusettepanek 618
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) suhkrusektori puhul 1. oktoobrist
järgmise aasta 30. septembrini.

f) suhkrusektori puhul 1. juulist järgmise 
aasta 30. juunini.

Or. es

Selgitus

Muudatusettepanekuga viiakse Lõuna-Hispaania peedikasvatuspiirkondade suhtes kehtivad 
tingimused kooskõlla tingimustega, mida kohaldatakse ülejäänud Euroopa suhtes.

Muudatusettepanek 619
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võttes arvesse puu- ja köögiviljasektori 
ning töödeldud puu- ja köögiviljasektori 
eripära, antakse komisjonile artikli 160 
kohaselt õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, et määrata kindlaks 
turustusaastad kõnealuste toodete puhul.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Me toetama Dantini esitatud muudatusettepanekut artikli 6 kohta. Selle 
muudatusettepanekuga tagatakse, et puu- ja köögiviljade turustusaasta määratletakse 
alusaktis selle asemel, et jätta komisjoni ülesandeks määratleda turustusaasta delegeeritud 
õigusaktidega.

Muudatusettepanek 620
José Bové
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Järgmised võrdlushinnad on kindlaks 
määratud:

Võrdlushinnad peavad põhinema 
objektiivsetel kriteeriumitel, võttes arvesse 
põllumajandusettevõtete tootmiskulusid 
ELis.
Järgmised võrdlushinnad on kindlaks 
määratud:

Or. fr

Muudatusettepanek 621
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) III lisa punktis A määratletud 
standardkvaliteediga koorimata riis:150
eurot/tonn, mis on seotud lattu tarnitud 
kauba hulgimüügi etapiga enne 
mahalaadimist;

b) III lisa punktis A määratletud 
standardkvaliteediga koorimata riis: 200
eurot/tonn, mis on seotud lattu tarnitud 
kauba hulgimüügi etapiga enne 
mahalaadimist;

Or. es

Selgitus

Praegune hind kehtestati 2003. aasta reformi käigus ja seda tuleb ajakohastada.

Muudatusettepanek 622
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) III lisa punktis A määratletud 
standardkvaliteediga koorimata riis:150

b) III lisa punktis A määratletud 
standardkvaliteediga koorimata riis: 200
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eurot/tonn, mis on seotud lattu tarnitud 
kauba hulgimüügi etapiga enne 
mahalaadimist;

eurot/tonn, mis on seotud lattu tarnitud 
kauba hulgimüügi etapiga enne 
mahalaadimist;

Or. es

Muudatusettepanek 623
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Raffaele Baldassarre, Georgios 
Papastamkos, Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) oliiviõli sektor:
i) ekstra-neitsioliiviõli: 2540 eurot/tonn;
ii) neitsioliiviõli: 2330 eurot/tonn;
iii) lambiõli, mille vabade rasvhapete 
määr on kaks: 1524 eurot/tonn; seda 
summat vähendatakse 36,70 euro võrra 
tonnilt iga happesuse lisaühiku kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 624
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) oliiviõli sektor:
i) ekstra-neitsioliiviõli: 2 388 eurot/tonn;
ii) neitsioliiviõli: 2 295 eurot/tonn;
iii) lambiõli, mille vabade rasvhapete 
määr on kaks: 2 045 eurot/tonn; seda 
summat vähendatakse 36,70 euro võrra 
tonnilt iga happesuse lisaühiku kohta.
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Or. es

Selgitus

Võrdlushinnad kujutavad endast olulist teavet, mis peaks võimalikult suures osas sisalduma 
alusaktis. Antud juhul on tegemist nende ajakohastamise ettepanekuga.

Muudatusettepanek 625
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võrdlushindu ajakohastatakse 
korrapäraselt turusuundumusi arvesse 
võttes, et need vastaksid tegelikule 
majanduslikule olukorrale, võimaldades 
seega turgudel etendada tulemuslikumalt 
oma rolli hindade kujundamisel, mis 
moodustavad jätkuvalt 
põllumajandusettevõtte sissetulekute väga 
olulise osa.

Or. fr

Muudatusettepanek 626
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võrdlushindu võib muuta aluslepingu 
artikli 43 lõikes 2 sätestatud korras, võttes 
eelkõige arvesse tootmiskulude ja eriti 
sisendkulude ning turgude arengut.

Or. fr
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Muudatusettepanek 627
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui seda õigustavad turumuutused, 
sealhulgas need, mis esinevad 
sisenditurgudel, võib võrdlushindu muuta 
aluslepingu artikli 43 lõikes 2 sätestatud 
korras.

Or. pt

Muudatusettepanek 628
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva artikli eesmärkide 
saavutamiseks võtavad Euroopa 
Parlament ja nõukogu aluslepingu artikli 
43 lõike 2 kohaselt vastu niisuguste 
kriteeriumite loetelu, mida komisjon 
kohaldab võrdlushindade kohandamisel.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga nähakse ette hindade korrapärane muutmine (see tähendab 
põllumajandustootjate jaoks suuremat prognoositavust). Hindu muudab komisjon (mitte EP 
ega nõukogu), mille abil tagatakse, et nende muutmine toimub tehnilistel (ja mitte poliitilistel) 
põhjustel. EP ja nõukogu võivad siiski määratleda kriteeriumid, mida komisjon kohaldab 
hindade kohandamisel.

Muudatusettepanek 629
José Bové
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskulude suundumuste arvesse 
võtmiseks tuleks komisjonile anda artikli 
160 kohaselt õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte, et võimaldada tal 
kohandada võrdlushindu näitajate abil, 
mille puhul võetakse arvesse energia, 
väetiste, rentide ja muude 
võtmetähtsusega sisendite kulusid.

Or. fr

Muudatusettepanek 630
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon vaatab lõikes 1 sätestatud 
võrdlushinnad läbi delegeeritud õigusakti 
raames igal aastal kooskõlas tootmis- ja 
turusuundumustega.

Or. es

Selgitus

Võrdlushindade ajakohastamine on ülimalt oluline, et sekkumine toimiks tõeliselt tulemusliku 
turvavõrgu mehhanismina. Asjaolu, et need ajakohastamised toimuvad automaatselt, aitab 
tagada selle, et süsteem toimib vajaliku sihipärasusega.

Muudatusettepanek 631
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon vaatab lõikes 1 sätestatud 
võrdlushinnad läbi delegeeritud õigusakti 
raames vastavalt artiklile 160 igal aastal 
kooskõlas tootmis- ja 
turusuundumustega.

Or. es

Selgitus

Teeme ettepaneku, et lisataks võrdlushindade automaatse ajakohastamise süsteem. Niisugune 
süsteem on ülimalt oluline tagamaks, et sekkumine toimib tõeliselt tulemusliku turvavõrgu 
mehhanismina.

Muudatusettepanek 632
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon vaatab lõikes 1 sätestatud 
võrdlushinnad läbi delegeeritud õigusakti 
raames igal aastal kooskõlas tootmis- ja 
turusuundumustega.

Or. es

Selgitus

Hindu tuleks ajakohastada igal aastal, kaasates sellesse delegeeritud õigusaktiga kõik 
institutsioonid.

Muudatusettepanek 633
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon kohandab lõikes 1 loetletud 
võrdlushindu korrapäraste ajavahemike 
järel rakendusaktide abil. Ajavahemikud 
võivad tootekategooriate lõikes erineda 
ning nende puhul võetakse arvesse iga 
tootekategooria volatiilsusmustrit.
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
artikli 162 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetluse kohaselt.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga nähakse ette hindade korrapärane muutmine (see tähendab 
põllumajandustootjate jaoks suuremat prognoositavust). Hindu muudab komisjon (mitte EP 
ega nõukogu), mille abil tagatakse, et nende muutmine toimub tehnilistel (ja mitte poliitilistel) 
põhjustel. EP ja nõukogu võivad siiski määratleda kriteeriumid, mida komisjon kohaldab 
hindade kohandamisel.

Muudatusettepanek 634
George Lyon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon kohandab lõikes 1 loetletud 
võrdlushindu korrapäraste ajavahemike 
järel delegeeritud õigusaktide abil. 
Ajavahemikud võivad tootekategooriate 
lõikes erineda ning nende puhul võetakse 
arvesse iga tootekategooria 
volatiilsusmustrit.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga nähakse ette võrdlushindade korrapärane muutmine. Hindu muudab 
komisjon delegeeritud õigusaktidega (mitte Euroopa Parlament ega nõukogu seadusandliku 
tavamenetluse raames, kuna see oleks piiratud lisandväärtust arvesse võttes liiga koormav). 
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Euroopa Parlament ja nõukogu võivad siiski määratleda kriteeriumid, mida komisjon 
kohaldab hindade kohandamisel.

Muudatusettepanek 635
Elisabeth Jeggle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon vaatab kuue kuu jooksul pärast 
käesoleva määruse jõustumist 
võrdlushinnad läbi ja kohandab neid 
vajaduse korral eelkõige 
tootmissuundumusi, tootmiskulusid ja 
tootmistegureid silmas pidades.

Or. de

Muudatusettepanek 636
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon vaatab kuue kuu jooksul pärast 
käesoleva määruse jõustumist läbi piima-
ja piimatoote- ning veise- ja 
vasikalihasektori võrdlushinnad ning 
koorimata riisi võrdlushinna, võttes 
arvesse tootmiskulude arengut 
vaatlusperioodi jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 637
Phil Prendergast, Jim Higgins
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon vaatab kuue kuu jooksul pärast 
käesoleva määruse jõustumist läbi piima-
ja piimatoote- ning veise- ja 
vasikalihasektori võrdlushinnad ning 
koorimata riisi võrdlushinna, võttes 
arvesse tootmiskulude arengut 
vaatlusperioodi jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 638
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon peab artikli 7 punktis e 
sätestatud piima- ja piimatootesektori 
võrdlushinnad korrapäraselt läbi vaatama 
ja neid vajaduse korral muutma 
eesmärgiga tagada, et need pakuksid 
piimasektorile tulemusliku turvavõrgu 
mehhanismi äärmuslike hinnalanguste 
vastu.
a) Komisjon peaks läbivaatamise käigus 
võtma eelkõige arvesse järgmiste 
valdkondade arengut:
– turu volatiilsus
– sisendkulud.
b) Võrdlushindade mis tahes muutmisel 
peaks komisjon tagama, et uus 
võrdlushind ei pakuks stiimulit ELi piima 
ja piimatoodete kogutootmise 
suurendamiseks.

Or. en
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Muudatusettepanek 639
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon peab artikli 7 punktis e 
sätestatud piima- ja piimatootesektori 
võrdlushinnad korrapäraselt läbi vaatama 
ja neid vajaduse korral muutma 
eesmärgiga tagada, et need pakuksid 
piimasektorile tulemusliku turvavõrgu 
mehhanismi äärmuslike hinnalanguste 
vastu.
a) Komisjon peaks läbivaatamise käigus 
võtma eelkõige arvesse järgmiste 
valdkondade arengut:
– turu volatiilsus
– tootmiskulud.
b) Võrdlushindade mis tahes muutmisel 
peaks komisjon tagama, et uus 
võrdlushind ei pakuks stiimulit ELi piima 
ja piimatoodete kogutootmise 
suurendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 640
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklis 7 osutatud võrdlushindu tuleks 
ajakohastada, et võtta arvesse 
tootmiskulude suurenemist; näiteks peaks 
hind olema 130 eurot tonni teravilja 
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kohta, 283,35 eurot 100 kg või kohta ja 
195,27 eurot 100 kg lõssipulbri kohta.

Or. pl

Selgitus

Ceny referencyjne pozostawiono na niezmienionym poziomie. Brak aktualizacji (podniesienia) 
tych cen, ze względu na rosnące koszty produkcji, może sprawić, że siatka bezpieczeństwa nie 
będzie prawidłowo spełniać swojej roli. Analiza KE (Impact Assessment) pokazuje, że na 
przestrzeni ostatnich pięciu lat, koszty produkcji rolnej w UE rosły przeciętnie szybciej niż 
ceny produktów rolnych, w rezultacie czego następowało rozwieranie nożyc cen. 
Jednocześnie w ww. analizie wskazuje się, że wzrost cen środków produkcji ma charakter 
strukturalny i że pogarszających się relacji zmian cen produktów rolnych do zmian cen 
środków produkcji, nie jest w stanie rekompensować wzrost produktywności w rolnictwie.

Muudatusettepanek 641
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 a
Hindade, tootmiskulude ja marginaalide 

aruandlussüsteemid
Komisjon loob rakendusaktidega 
tooraineturu hindade, tootmiskulude ja 
marginaalide teabesüsteemi, sealhulgas 
süsteemi tooraineturu hinnatasemete, 
tootmiskulu ja marginaali näitajate 
avalikustamiseks. Süsteem põhineb 
toorainetega kauplemises osalevate 
ettevõtjate esitatud teabel. Seda teavet 
käsitletakse konfidentsiaalsena. Komisjon 
tagab, et avaldatud teave ei võimalda 
üksikute ettevõtjate tuvastamist.

Or. en
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Muudatusettepanek 642
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 a
Hindade, tootmiskulude ja marginaalide 

aruandlussüsteemid
Komisjon loob rakendusaktidega 
tooraineturu hindade, tootmiskulude ja 
marginaalide teabesüsteemi, sealhulgas 
süsteemi tooraineturu hinnatasemete, 
tootmiskulu ja marginaali näitajate 
avalikustamiseks. Süsteem põhineb 
toorainetega kauplemises osalevate 
ettevõtjate esitatud teabel. Seda teavet 
käsitletakse konfidentsiaalsena. Komisjon 
tagab, et avaldatud teave ei võimalda 
üksikute ettevõtjate tuvastamist.

Or. en

Muudatusettepanek 643
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Raffaele Baldassarre, Georgios 
Papastamkos, Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 a
Hindade, tootmiskulude ja marginaalide 

aruandlussüsteemid
Komisjon loob rakendusaktidega 
tooraineturu hindade, tootmiskulude ja 
marginaalide teabesüsteemi, sealhulgas 
süsteemi tooraineturu hinnatasemete, 
tootmiskulu ja marginaali näitajate 
avalikustamiseks. Süsteem põhineb 
toorainetega kauplemises osalevate 
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ettevõtjate esitatud teabel. Seda teavet 
käsitletakse konfidentsiaalsena. Komisjon 
tagab, et avaldatud teave ei võimalda 
üksikute ettevõtjate tuvastamist.

Or. en

Muudatusettepanek 644
Phil Prendergast, Jim Higgins

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 a
Hindade, tootmiskulude ja marginaalide 

aruandlussüsteemid
Komisjon loob rakendusaktidega 
tooraineturu hindade, tootmiskulude ja 
marginaalide teabesüsteemi, sealhulgas 
süsteemi tooraineturu hinnatasemete, 
tootmiskulu ja marginaali näitajate 
avalikustamiseks.
Süsteem põhineb toorainetega 
kauplemises osalevate ettevõtjate esitatud 
teabel. Seda teavet käsitletakse 
konfidentsiaalsena. Komisjon tagab, et 
avaldatud teave ei võimalda üksikute 
ettevõtjate tuvastamist.

Or. en

Muudatusettepanek 645
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu määrus
II osa – I jaotis – I peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riiklik sekkumine ja eraladustusabi Riiklik sekkumine ning riikliku 
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ladustamise ja eraladustusabi

Or. pt

Muudatusettepanek 646
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
II osa – I jaotis – I peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riiklik sekkumine ja eraladustusabi Riiklik sekkumine, eraladustusabi ja 
erasektori pakkumise juhtimine

Or. es

Selgitus

Praeguseid turusekkumis- ja turukorraldussüsteeme tuleb muuta paremaks. Neid tuleb 
täiendada turumoonutuse vastu võitlemise mehhanismide ja konkreetsete pakkumise juhtimise 
vahenditega, mis üheskoos peaksid moodustama turvavõrgu põllumajandustootjate kaitseks 
liigse hinnavolatiilsuse eest, sillutades teed ÜPP tähtsaima strateegilise prioriteedi 
elluviimiseks: toiduga kindlustatus ja põllumajandustootjate sissetulekute säilitamine.

Muudatusettepanek 647
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
II osa – I jaotis – I peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riiklik sekkumine ja eraladustusabi Riiklik sekkumine, eraladustusabi ja 
erasektori pakkumise juhtimine

Or. es

Selgitus

Teksti kooskõlla viimine muude muudatusettepanekutega, mis käsitlevad turu 
iseregulatsiooni.
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Muudatusettepanek 648
José Bové
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Reguleerimisala Reguleerimisala ja põhimõtted

Or. fr

Muudatusettepanek 649
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) eraettevõtjatele toodete ladustamiseks 
antavat toetust.

b) riiklikele ja eraettevõtjatele toodete 
ladustamiseks antavat toetust.

Or. pt

Muudatusettepanek 650
Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) muutuvaid biokütuse segamise 
nõudeid, mis võimaldavad liikmesriikidel 
suurendada biokütuse segamise nõudeid 
turul valitsevast teravilja ülejäägist 
tulenevate hinnamoonutuste korral.

Or. en
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Selgitus

Liikmesriikidel peaks olema võimalik kasutada biokütuse segamise nõudeid turusekkumise 
vahendina, kehtestades muutuvad biokütuste segamise nõuded teravilja osas. See võimaldaks 
liikmesriikidel suurendada segamise nõuet teravilja osas turul valitseva märkimisväärse 
teravilja ülejäägi korral.

Muudatusettepanek 651
Peter Jahr, Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas peatükis reguleeritavaid 
turusekkumisi kohaldatakse üksnes 
koostoimes käesoleva määruse artikliga 
154.

Or. de

Muudatusettepanek 652
Salvatore Caronna

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lähtudes käesolevas jaos kehtestatud
tingimustest ning nõuetest ja -
tingimustest, mille komisjon määrab
delegeeritud õigusaktidega ja/või 
rakendusaktidega kindlaks artiklite 18 ja 19 
kohaselt, kohaldatakse riiklikku sekkumist 
järgmiste toodete suhtes:

Vastavalt käesolevas jaos kehtestatud
tingimustele ning mis tahes lisanõuetele ja 
-tingimustele, mille komisjon võib 
määrata delegeeritud õigusaktidega ja/või 
rakendusaktidega kindlaks artiklite 18 ja 19 
kohaselt, kohaldatakse riiklikku sekkumist 
järgmiste toodete suhtes:

Or. it

Muudatusettepanek 653
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) pehme nisu, oder ja mais; a) pehme nisu, kõva nisu, oder, mais ja 
sorgo;

Or. es

Selgitus

Kuigi kõva nisu ja sorgo puhul on sekkumine üsna ebatõenäoline, ei ole asjakohane jätta need 
kaks sektorit sekkumise pakutavast turvavõrgust välja. Pealegi ei too see säte endaga kaasa 
mingeid lisakulusid.

Muudatusettepanek 654
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) pehme nisu, oder ja mais; a) pehme nisu, kõva nisu, oder, mais ja 
sorgo;

Or. es

Selgitus

Kõnealuste toodete turvavõrgu mehhanismist välja jätmine ei ole asjakohane.

Muudatusettepanek 655
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) pehme nisu, oder ja mais; a) pehme ja kõva nisu, oder ja mais;

Or. it

Muudatusettepanek 656
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) pehme nisu, oder ja mais; a) pehme nisu, kõva nisu, oder ja mais;

Or. it

Muudatusettepanek 657
Salvatore Caronna

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) pehme nisu, oder ja mais; a) pehme nisu, kõva nisu, oder ja mais;

Or. it

Muudatusettepanek 658
Giovanni La Via

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) pehme nisu, oder ja mais; a) pehme nisu, kõva nisu, oder ja mais;

Or. it
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Muudatusettepanek 659
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) puu- ja köögiviljad;

Or. es

Muudatusettepanek 660
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) veise- ja vasikalihasektori värske või 
jahutatud liha, mis kuulub CN-koodide 
0201 10 00 ja 0201 20 20–0201 20 50 alla;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 661
Phil Prendergast, Jim Higgins

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) lamba-, sea- ja kitselihasektori värske 
ja jahutatud liha;

Or. en
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Muudatusettepanek 662
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) lamba- ja kitselihasektori värske ja 
jahutatud liha;

Or. en

Muudatusettepanek 663
Liam Aylward

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) värske ja jahutatud lamba- ja 
kitseliha;

Or. en

Muudatusettepanek 664
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) sealiha;

Or. fr

Muudatusettepanek 665
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10 a
c a) sealiha;

Or. pl

Selgitus

Sealiha tootmisele on omane tsüklilisus ja hooajalisus. See tähendab, et sealiha turg on 
vastuvõtlik hinnakõikumistele ja on sageli kriisides. Üks selle näide on kõige hiljutisem 
kõnealuse turu kriis, mis esines 2010. aasta lõpus ja 2011. aasta alguses. Selle puhul esines 
sealiha hinna järsk langus ja tootjate rasket olukorda süvendasid veelgi teravilja kõrged 
hinnad. Riikliku sekkumise vahend peaks kriisiolukorras moodustama turvavõrgu osa ja seda 
tuleks tulemuslikult kasutada.

Muudatusettepanek 666
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) värske või jahutatud küülikuliha;

Or. es

Muudatusettepanek 667
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) või, mis on valmistatud liidu 
tunnustatud ettevõttes otseselt ja ainult 
pastöriseeritud koorest, mis on saadud 
otseselt ja ainult lehmapiimast ning mille 
piimarasvasisaldus on vähemalt 82 % 

välja jäetud
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massist ja maksimaalne veesisaldus 16 % 
massist;

Or. en

Muudatusettepanek 668
Anna Hedh, Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) pihustuskuivatuse teel lehmapiimast 
saadud kõrgeima kvaliteediga lõssipulber, 
mis on valmistatud liidu tunnustatud 
ettevõttes ning mille valgusisaldus on 
vähemalt 34,0 % rasvata kuivekstrakti 
massist.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 669
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10 a
Strateegilised varud

Turu tõsise tasakaalustamatuse 
vältimiseks ja loomakasvatussektorite 
püsimajäämise tagamiseks luuakse 
loomasööda toorainete strateegilised 
varud.
Komisjon võtab artikli 160 kohaselt vastu 
võetud delegeeritud õigusaktidega 
vajalikud meetmed kõnealuse süsteemi 
rakendamise tagamiseks.
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Or. es

Selgitus

Praegune turgude volatiilsuse tase ohustab suuresti Euroopa loomakasvatussektori 
elujõulisust koos kõigi tõsiste tagajärgedega, mis sel on toiduga kindlustatuse jaoks ELis. 
Seetõttu tuleks võtta kasutusele süsteem, mille eesmärk on luua loomakarja söötmiseks 
vajalike toorainete strateegilised varud.

Muudatusettepanek 670
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riiklik sekkumine toimub: Riiklik sekkumine toimub artiklis 10 
loetletud toodete puhul aastaringselt.

Or. en

Selgitus

Kriis võib tekkida mis tahes ajal aasta jooksul. Vastavalt peaks riiklik sekkumine olema 
võimalik mis tahes ajahetkel aasta jooksul.

Muudatusettepanek 671
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) pehme nisu, odra ja maisi puhul 1. 
novembrist 31. maini;

a) pehme nisu, kõva nisu, odra, maisi ja 
sorgo puhul 1. novembrist 31. maini;

Or. es

Muudatusettepanek 672
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) pehme nisu, odra ja maisi puhul 1. 
novembrist 31. maini;

a) pehme nisu, kõva nisu, odra, maisi ja 
sorgo puhul 1. novembrist 31. maini;

Or. es

Selgitus

Kõnealuste toodete turvavõrgu mehhanismist välja jätmine ei ole asjakohane.

Muudatusettepanek 673
Jarosław Kalinowski, Artur Zasada, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) veise- ja vasikaliha puhul kogu 
turustusaasta jooksul;

c) veise-, vasika- ja sealiha puhul
1. jaanuarist 31. detsembrini;

Or. pl

Selgitus

Muudatusettepanek tuleneb artiklit 10 käsitlevast muudatusettepanekust.

Muudatusettepanek 674
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) või ja lõssipulbri puhul 1. märtsist 31. 
augustini.

d) või ja lõssipulbri puhul aastaringselt.
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Or. en

Muudatusettepanek 675
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) või ja lõssipulbri puhul 1. märtsist 31. 
augustini.

d) või ja lõssipulbri puhul aastaringselt.

Or. en

Muudatusettepanek 676
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) või ja lõssipulbri puhul 1. märtsist 31. 
augustini.

d) või ja lõssipulbri puhul aastaringselt.

Or. en

Muudatusettepanek 677
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) või ja lõssipulbri puhul 1. märtsist 31. 
augustini.

d) või ja lõssipulbri puhul 1. märtsist 1. 
jaanuarini.

Or. en
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Muudatusettepanek 678
Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) või ja lõssipulbri puhul 1. märtsist 31. 
augustini.

d) või ja lõssipulbri puhul 1. märtsist 31. 
detsembrini.

Or. de

Muudatusettepanek 679
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklis 11 osutatud ajavahemike
jooksul:

1. Artiklis 11 osutatud ajavahemiku
jooksul:

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek on artikli 11 kohta esildatud muudatuse loogiline tagajärg (sama 
sekkumise ajavahemik riikliku sekkumise tingimustele vastavate kõikide sektorite puhul).

Muudatusettepanek 680
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) võib komisjon rakendusaktidega
alustada riiklikku sekkumist odra, maisi ja 
koorimata riisi (sealhulgas koorimata riisi 
eriliigid või -sordid) puhul, kui turuolukord 

b) alustab komisjon rakendusaktidega 
riiklikku sekkumist odra, maisi, kõva nisu, 
sorgo ja koorimata riisi (sealhulgas 
koorimata riisi eriliigid või -sordid) puhul, 
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seda nõuab. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu artikli 162 artiklis 2
osutatud kontrollimenetluse kohaselt;

kui turuolukord seda nõuab. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu artikli 162 
lõikes 2 osutatud kontrollimenetluse 
kohaselt;

Or. es

Muudatusettepanek 681
Julie Girling, Anthea McIntyre

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) võib komisjon rakendusaktidega 
alustada riiklikku sekkumist odra, maisi ja 
koorimata riisi (sealhulgas koorimata riisi 
eriliigid või -sordid) puhul, kui
turuolukord seda nõuab. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu artikli 162 
artiklis 2 osutatud kontrollimenetluse 
kohaselt;

b) võib komisjon rakendusaktidega 
alustada riiklikku sekkumist odra, maisi ja 
koorimata riisi (sealhulgas koorimata riisi 
eriliigid või -sordid) puhul üksnes juhul, 
kui sellekohane vajadus tuleneb 
ebasoodsatest turuolukordadest.
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
artikli 162 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetluse kohaselt;

Or. en

Selgitus

Tuleb teha selgeks, et sekkumine peaks toimuma üksnes ebasoodsates turuolukordades.

Muudatusettepanek 682
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) võib komisjon rakendusaktidega 
alustada riiklikku sekkumist odra, maisi ja 
koorimata riisi (sealhulgas koorimata riisi 
eriliigid või -sordid) puhul, kui turuolukord 
seda nõuab. Kõnealused rakendusaktid 

b) võib komisjon rakendusaktidega 
alustada riiklikku sekkumist odra, maisi, 
kõva nisu, sorgo ja koorimata riisi
(sealhulgas koorimata riisi eriliigid või -
sordid) puhul, kui turuolukord seda nõuab.
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võetakse vastu artikli 162 artiklis 2
osutatud kontrollimenetluse kohaselt;

Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
artikli 162 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetluse kohaselt;

Or. es

Muudatusettepanek 683
Phil Prendergast, Jim Higgins

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) võib komisjon rakendusaktidega
alustada riiklikku sekkumist veise- ja
vasikalihasektori puhul, kui liikmesriigi või 
liikmesriigi piirkonna artikli 19 punkti a 
kohaselt vastuvõetud võrdlusperioodi
veise- ja vasikaliha keskmine turuhind, mis 
on registreeritud artikli 18 lõike 8 kohaselt 
vastu võetud liidu rümpade 
klassifitseerimisskaala alusel, langeb 
vaatlusperioodil alla 1 560 euro tonni 
kohta.

c) alustab komisjon rakendusaktidega 
riiklikku sekkumist veise- ja 
vasikalihasektori puhul enne, kui 
liikmesriigi või liikmesriigi piirkonna 
artikli 19 punkti a kohaselt vastuvõetud 
veise- ja vasikaliha keskmine turuhind, mis 
on registreeritud artikli 18 lõike 8 kohaselt 
vastu võetud liidu rümpade 
klassifitseerimisskaala alusel, jõuab 1 560 
euroni tonni kohta. Komisjon vaatab kuue 
kuu jooksul pärast käesoleva määruse 
jõustumist läbi veise- ja vasikalihasektori 
sekkumise hinna, võttes arvesse 
tootmiskulude arengut vaatlusperioodi 
jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 684
Rareş-Lucian Niculescu

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) võib komisjon rakendusaktidega
alustada riiklikku sekkumist veise- ja 
vasikalihasektori puhul, kui liikmesriigi või 
liikmesriigi piirkonna artikli 19 punkti a 

c) alustab komisjon rakendusaktidega 
riiklikku sekkumist veise- ja 
vasikalihasektori puhul enne, kui 
liikmesriigi või liikmesriigi piirkonna 
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kohaselt vastuvõetud võrdlusperioodi
veise- ja vasikaliha keskmine turuhind, mis 
on registreeritud artikli 18 lõike 8 kohaselt 
vastu võetud liidu rümpade 
klassifitseerimisskaala alusel, langeb 
vaatlusperioodil alla 1 560 euro tonni 
kohta.

artikli 19 punkti a kohaselt vastuvõetud 
veise- ja vasikaliha keskmine turuhind, mis 
on registreeritud artikli 18 lõike 8 kohaselt 
vastu võetud liidu rümpade 
klassifitseerimisskaala alusel, jõuab 1 560 
euroni tonni kohta. Komisjon vaatab kuue 
kuu jooksul pärast käesoleva määruse 
jõustumist läbi veise- ja vasikalihasektori 
sekkumise hinna, võttes arvesse 
tootmiskulude arengut vaatlusperioodi 
jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 685
José Bové
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) võib komisjon rakendusaktidega
alustada riiklikku sekkumist veise- ja 
vasikalihasektori puhul, kui liikmesriigi või 
liikmesriigi piirkonna artikli 19 punkti a 
kohaselt vastuvõetud võrdlusperioodi 
veise- ja vasikaliha keskmine turuhind, mis 
on registreeritud artikli 18 lõike 8 kohaselt 
vastu võetud liidu rümpade 
klassifitseerimisskaala alusel, langeb 
vaatlusperioodil alla 1 560 euro tonni 
kohta.

c) peab komisjon rakendusaktidega
alustama riiklikku sekkumist veise- ja 
vasikalihasektori puhul, kui liikmesriigi või 
liikmesriigi piirkonna artikli 19 punkti a 
kohaselt vastuvõetud võrdlusperioodi
veise- ja vasikaliha keskmine turuhind, mis 
on registreeritud artikli 18 lõike 8 kohaselt 
vastu võetud liidu rümpade 
klassifitseerimisskaala alusel, langeb 
vaatlusperioodil alla 1 560 euro tonni 
kohta.

Or. fr

Muudatusettepanek 686
Julie Girling, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) võib komisjon rakendusaktidega 
alustada riiklikku sekkumist veise- ja 
vasikalihasektori puhul, kui liikmesriigi või 
liikmesriigi piirkonna artikli 19 punkti a 
kohaselt vastuvõetud võrdlusperioodi 
veise- ja vasikaliha keskmine turuhind, mis 
on registreeritud artikli 18 lõike 8 kohaselt 
vastu võetud liidu rümpade 
klassifitseerimisskaala alusel, langeb 
vaatlusperioodil alla 1 560 euro tonni 
kohta.

c) võib komisjon rakendusaktidega 
alustada riiklikku sekkumist veise- ja 
vasikalihasektori puhul, kui liikmesriigi või 
liikmesriigi piirkonna artikli 19 punkti a 
kohaselt vastuvõetud võrdlusperioodi 
veise- ja vasikaliha keskmine turuhind, mis 
on registreeritud artikli 18 lõike 8 kohaselt 
vastu võetud liidu rümpade 
klassifitseerimisskaala alusel, langeb 
vaatlusperioodil alla 70 % artikli 7 esimese 
lõigu punktis d sätestatud võrdlushinnast.

Or. en

Muudatusettepanek 687
James Nicholson, Julie Girling

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) võib komisjon rakendusaktidega 
alustada riiklikku sekkumist veise- ja 
vasikalihasektori puhul, kui liikmesriigi või 
liikmesriigi piirkonna artikli 19 punkti a 
kohaselt vastuvõetud võrdlusperioodi 
veise- ja vasikaliha keskmine turuhind, mis 
on registreeritud artikli 18 lõike 8 kohaselt 
vastu võetud liidu rümpade 
klassifitseerimisskaala alusel, langeb 
vaatlusperioodil alla 1 560 euro tonni 
kohta.

c) võib komisjon rakendusaktidega 
alustada riiklikku sekkumist veise- ja 
vasikalihasektori puhul, kui liikmesriigi või 
liikmesriigi piirkonna artikli 19 punkti a 
kohaselt vastuvõetud võrdlusperioodi 
veise- ja vasikaliha keskmine turuhind, mis 
on registreeritud artikli 18 lõike 8 kohaselt 
vastu võetud liidu rümpade 
klassifitseerimisskaala alusel, langeb 
vaatlusperioodil alla 1 560 euro tonni 
kohta. Kõnealused rakendusaktid võetakse 
vastu artikli 162 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetluse kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 688
Rareş-Lucian Niculescu



AM\907930ET.doc 137/160 PE492.801v01-00

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) võib komisjon rakendusaktidega 
alustada riiklikku sekkumist lamba- ja 
kitselihasektori puhul, kui turuolukord 
seda nõuab.

Or. en

Muudatusettepanek 689
Phil Prendergast, Jim Higgins

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) võib komisjon rakendusaktidega 
alustada riiklikku sekkumist lamba- ja 
kitselihasektori puhul, kui turuolukord 
seda nõuab.

Or. en

Muudatusettepanek 690
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) võib komisjon rakendusaktidega 
otsustada alustada riiklikku sekkumist 
sealihasektori puhul, kui searümpade 
keskmine turuhind ELis, nagu see on 
kehtestatud igas liikmesriigis ühenduse 
tüüpilistel turgudel kindlaksmääratud 
hindu arvestades ning koefitsientide abil, 
mis kajastavad iga liikmesriigi suhtelist 
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sigade arvu, on väiksem kui 103 % 
võrdlushinnast ja kui on arvesse võetud 
turuhinna ja tootmiskulude suhet.

Or. pl

Selgitus

Muudatusettepanek tuleneb artiklit 10 käsitlevast muudatusettepanekust. Selles võetakse 
arvesse määruses (EÜ) nr 1234/2007 sätestatud eraladustusabi tingimusi ja tootmiskulusid. 
2010/2011. aasta kriis näitas, et sealiha tootmine võib kaotada kasumlikkuse lisaks sigade 
eluskaalu hinna langusele ka teraviljade ja sööda kulude märkimisväärse kasvu tõttu. 

Muudatusettepanek 691
Brian Simpson, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võib riikliku sekkumise
lõpetada rakendusaktidega veise- ja 
vasikalihasektori puhul, kui artikli 19 
punkti a kohaselt vastuvõetud 
võrdlusperioodi jooksul ei ole lõike 1 
punktiga c ettenähtud tingimused enam 
täidetud.

2. Komisjon lõpetab riikliku sekkumise 
rakendusaktidega veise- ja 
vasikalihasektori puhul, kui artikli 19 
punkti a kohaselt vastuvõetud 
võrdlusperioodi jooksul ei ole lõike 1 
punktiga c ettenähtud tingimused enam 
täidetud.

Or. en

Muudatusettepanek 692
James Nicholson, Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võib riikliku sekkumise
lõpetada rakendusaktidega veise- ja 
vasikalihasektori puhul, kui artikli 19 
punkti a kohaselt vastuvõetud 
võrdlusperioodi jooksul ei ole lõike 1 

2. Komisjon lõpetab riikliku sekkumise 
rakendusaktidega veise- ja 
vasikalihasektori puhul, kui artikli 19 
punkti a kohaselt vastuvõetud 
võrdlusperioodi jooksul ei ole lõike 1 
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punktiga c ettenähtud tingimused enam 
täidetud.

punktiga c ettenähtud tingimused enam 
täidetud.

Or. en

Muudatusettepanek 693
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Käesoleva artikli eesmärkide 
saavutamiseks võtavad Euroopa 
Parlament ja nõukogu aluslepingu artikli 
43 lõike 2 kohaselt vastu niisuguste 
kriteeriumite täieliku loetelu, mis peavad 
olema täidetud, et turuolukorda saaks 
pidada riiklikku sekkumist nõudvaks.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga tagatakse, et riikliku sekkumise alustamine muutub objektiivsemaks ja 
on põllumajandustootjate jaoks prognoositavam. Automatismi sellega siiski ei looda.

Muudatusettepanek 694
Brian Simpson, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kokkuostmine kindlaksmääratud hinnaga 
või hankemenetluse teel

Hankemenetlus

Or. en

Selgitus

Kogu kokkuostmine peaks toimuma hankemenetluse teel. See tagab parima kuludele vastava 
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tulu ja suurema turule orienteerituse. Sellega saavutatakse ka lihtsustamise eesmärk, kuna 
sellega tagatakse sama protsessi kohaldamine kõikide sekkumiste suhtes.

Muudatusettepanek 695
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kokkuostmine kindlaksmääratud hinnaga 
või hankemenetluse teel

Kokkuostmise hankemenetlus

Or. en

Selgitus

Kogu kokkuostmine peaks toimuma hankemenetluse teel, et tagada parim kuludele vastav tulu 
ja suurem turule orienteeritus.

Muudatusettepanek 696
Brian Simpson, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui on alustatud artikli 12 lõike 1 
punkti a kohast riiklikku sekkumist, on 
iga artiklis 11 osutatud perioodi puhul 
kindlaksmääratud hinnaga kokkuostmise 
aluseks järgmised piirmäärad:

välja jäetud

a) pehme nisu puhul 3 miljonit tonni;
b) või puhul 30 000 tonni;
c) lõssipulbri puhul 109 000 tonni.

Or. en

Selgitus

Kogu kokkuostmine peaks toimuma hankemenetluse teel. See tagab parima kuludele vastava 



AM\907930ET.doc 141/160 PE492.801v01-00

ET

tulu ja suurema turule orienteerituse. Sellega saavutatakse ka lihtsustamise eesmärk, kuna 
sellega tagatakse sama protsessi kohaldamine kõikide sekkumiste suhtes.

Muudatusettepanek 697
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui on alustatud artikli 12 lõike 1 
punkti a kohast riiklikku sekkumist, on 
iga artiklis 11 osutatud perioodi puhul 
kindlaksmääratud hinnaga kokkuostmise 
aluseks järgmised piirmäärad:

välja jäetud

a) pehme nisu puhul 3 miljonit tonni;
b) või puhul 30 000 tonni;
c) lõssipulbri puhul 109 000 tonni.

Or. en

Muudatusettepanek 698
Julie Girling, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) pehme nisu puhul 3 miljonit tonni; a) pehme nisu puhul 2,5 miljonit tonni;

Or. en

Selgitus

See vähendaks nisu kogust, mille komisjon saaks üles osta sekkumisvarude kaudu.

Muudatusettepanek 699
Albert Deß
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) või puhul 30 000 tonni; b) või puhul 250 000 tonni;

Or. de

Muudatusettepanek 700
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) või puhul 30 000 tonni; b) või puhul 70 000 tonni;

Or. en

Muudatusettepanek 701
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) või puhul 30 000 tonni; b) või puhul 70 000 tonni;

Or. pt

Muudatusettepanek 702
Julie Girling, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) lõssipulbri puhul 109 000 tonni. c) lõssipulbri puhul 100 000 tonni.
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Or. en

Muudatusettepanek 703
Brian Simpson, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui on alustatud artikli 12 lõike 1 kohast 
riiklikku sekkumist, toimub kokkuost 
hankemenetluse teel, et määrata kindlaks 
maksimaalne kokkuostuhind:

Kui on alustatud artikli 12 lõike 1 kohast 
riiklikku sekkumist, toimub kokkuost 
hankemenetluse teel, et määrata kindlaks 
maksimaalne kokkuostuhind.

Or. en

Selgitus

Kogu kokkuostmine peaks toimuma hankemenetluse teel. See tagab parima kuludele vastava 
tulu ja suurema turule orienteerituse. Sellega saavutatakse ka lihtsustamise eesmärk, kuna 
sellega tagatakse sama protsessi kohaldamine kõikide sekkumiste suhtes.

Muudatusettepanek 704
Brian Simpson, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) pehme nisu, või ja lõssipulbri puhul, 
mis ületavad lõikes 1 osutatud 
piirmäärasid,

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kogu kokkuostmine peaks toimuma hankemenetluse teel. See tagab parima kuludele vastava 
tulu ja suurema turule orienteerituse. Sellega saavutatakse ka lihtsustamise eesmärk, kuna 
sellega tagatakse sama protsessi kohaldamine kõikide sekkumiste suhtes.
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Muudatusettepanek 705
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) pehme nisu, või ja lõssipulbri puhul, 
mis ületavad lõikes 1 osutatud 
piirmäärasid,

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 706
Brian Simpson, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) odra, maisi, koorimata riisi, veise- ja 
vasikaliha puhul.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kogu kokkuostmine peaks toimuma hankemenetluse teel. See tagab parima kuludele vastava 
tulu ja suurema turule orienteerituse. Sellega saavutatakse ka lihtsustamise eesmärk, kuna 
sellega tagatakse sama protsessi kohaldamine kõikide sekkumiste suhtes.

Muudatusettepanek 707
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) odra, maisi, koorimata riisi, veise- ja 
vasikaliha puhul.

välja jäetud
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Or. en

Selgitus

Kokkuostmine peaks toimuma hankemenetluse teel, et tagada parim kuludele vastav tulu ja 
suurem turule orienteeritus.

Muudatusettepanek 708
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) odra, maisi, koorimata riisi, veise- ja 
vasikaliha puhul.

b) kõva nisu, odra, maisi, sorgo, koorimata 
riisi, veise- ja vasikaliha puhul.

Or. es

Muudatusettepanek 709
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) odra, maisi, koorimata riisi, veise- ja 
vasikaliha puhul.

b) kõva nisu, odra, maisi, sorgo, koorimata 
riisi, veise- ja vasikaliha puhul.

Or. es

Muudatusettepanek 710
Brian Simpson, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eriliste ja nõuetekohaselt põhjendatud Eriliste ja nõuetekohaselt põhjendatud 
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asjaolude korral võib komisjon 
rakendusaktidega piirata liikmesriigi või 
liikmesriigi piirkonna hankemenetlusi või 
artikli 14 lõike 2 kohaselt registreeritud 
keskmise turuhinna alusel määrata 
riikliku sekkumise jaoks kindlaks 
kokkuostuhinnad liikmesriigi või 
liikmesriigi piirkonna kohta. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu artikli 162
artiklis 2 osutatud kontrollimenetluse 
kohaselt.

asjaolude korral võib komisjon 
rakendusaktidega piirata liikmesriigi või 
liikmesriigi piirkonna hankemenetlusi.
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
artikli 162 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetluse kohaselt.

Or. en

Selgitus

Kogu kokkuostmine peaks toimuma hankemenetluse teel. See tagab parima kuludele vastava 
tulu ja suurema turule orienteerituse. Sellega saavutatakse ka lihtsustamise eesmärk, kuna 
sellega tagatakse sama protsessi kohaldamine kõikide sekkumiste suhtes.

Muudatusettepanek 711
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eriliste ja nõuetekohaselt põhjendatud 
asjaolude korral võib komisjon 
rakendusaktidega piirata liikmesriigi või 
liikmesriigi piirkonna hankemenetlusi või 
artikli 14 lõike 2 kohaselt registreeritud 
keskmise turuhinna alusel määrata 
riikliku sekkumise jaoks kindlaks 
kokkuostuhinnad liikmesriigi või 
liikmesriigi piirkonna kohta. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu artikli 162 
artiklis 2 osutatud kontrollimenetluse 
kohaselt.

Eriliste ja nõuetekohaselt põhjendatud 
asjaolude korral võib komisjon 
rakendusaktidega piirata liikmesriigi või 
liikmesriigi piirkonna hankemenetlusi. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
artikli 162 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetluse kohaselt.

Or. en
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Muudatusettepanek 712
Brian Simpson, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Riikliku sekkumise hinnad: 1. Riikliku sekkumise hind on 
maksimaalne hind, millega riikliku 
sekkumise tingimustele vastavaid tooteid 
võib hankemenetluse teel kokku osta.

Or. en

Selgitus

Kogu kokkuostmine peaks toimuma hankemenetluse teel. See tagab parima kuludele vastava 
tulu ja suurema turule orienteerituse. Sellega saavutatakse ka lihtsustamise eesmärk, kuna 
sellega tagatakse sama protsessi kohaldamine kõikide sekkumiste suhtes.

Muudatusettepanek 713
Brian Simpson, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) riikliku sekkumise raames kokku 
ostetavate toodete hind, kui riiklik 
sekkumine toimub kindlaksmääratud 
hinna alusel või

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kogu kokkuostmine peaks toimuma hankemenetluse teel. See tagab parima kuludele vastava 
tulu ja suurema turule orienteerituse. Sellega saavutatakse ka lihtsustamise eesmärk, kuna 
sellega tagatakse sama protsessi kohaldamine kõikide sekkumiste suhtes.

Muudatusettepanek 714
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) riikliku sekkumise raames kokku 
ostetavate toodete hind, kui riiklik 
sekkumine toimub kindlaksmääratud 
hinna alusel või

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kogu kokkuostmine peaks toimuma hankemenetluse teel. See tagaks parima kuludele vastava 
tulu ja suurema turule orienteerituse.

Muudatusettepanek 715
Brian Simpson, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) maksimaalne hind, millega riikliku 
sekkumise tingimustele vastavaid tooteid 
võib kokku osta, kui riiklik sekkumine 
toimub hankemenetluse teel.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kogu kokkuostmine peaks toimuma hankemenetluse teel. See tagab parima kuludele vastava 
tulu ja suurema turule orienteerituse. Sellega saavutatakse ka lihtsustamise eesmärk, kuna 
sellega tagatakse sama protsessi kohaldamine kõikide sekkumiste suhtes.

Muudatusettepanek 716
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) maksimaalne hind, millega riikliku 
sekkumise tingimustele vastavaid tooteid 
võib kokku osta, kui riiklik sekkumine 
toimub hankemenetluse teel.

b) maksimaalne hind, millega riikliku 
sekkumise tingimustele vastavaid tooteid 
võib kokku osta hankemenetluse teel.

Or. en

Muudatusettepanek 717
Brian Simpson, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) pehme nisu, odra, maisi, koorimata riisi 
ja lõssipulbri puhul vastab hinnatase 
kindlaksmääratud hinnaga kokkuostmisel 
asjaomastele artiklis 7 kindlaksmääratud 
võrdlushindadele ning hankemenetluse 
teel toimunud kokkuostu puhul ei ületa 
hinnatase vastavaid võrdlushindu;

a) ei ületa pehme nisu, odra, maisi, 
koorimata riisi ja lõssipulbri puhul 
vastavaid võrdlushindu;

Or. en

Selgitus

Kogu kokkuostmine peaks toimuma hankemenetluse teel. See tagab parima kuludele vastava 
tulu ja suurema turule orienteerituse. Sellega saavutatakse ka lihtsustamise eesmärk, kuna 
sellega tagatakse sama protsessi kohaldamine kõikide sekkumiste suhtes.

Muudatusettepanek 718
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) pehme nisu, odra, maisi, koorimata riisi 
ja lõssipulbri puhul vastab hinnatase 

a) ei ületa pehme nisu, odra, maisi, 
koorimata riisi ja lõssipulbri puhul 
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kindlaksmääratud hinnaga kokkuostmisel 
asjaomastele artiklis 7 kindlaksmääratud 
võrdlushindadele ning hankemenetluse 
teel toimunud kokkuostu puhul ei ületa 
hinnatase vastavaid võrdlushindu;

vastavaid võrdlushindu;

Or. en

Muudatusettepanek 719
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) pehme nisu, odra, maisi, koorimata riisi 
ja lõssipulbri puhul vastab hinnatase 
kindlaksmääratud hinnaga kokkuostmisel 
asjaomastele artiklis 7 kindlaksmääratud 
võrdlushindadele ning hankemenetluse teel 
toimunud kokkuostu puhul ei ületa 
hinnatase vastavaid võrdlushindu;

a) pehme nisu, kõva nisu, odra, maisi,
sorgo, koorimata riisi ja lõssipulbri puhul 
vastab hinnatase kindlaksmääratud hinnaga 
kokkuostmisel asjaomastele artiklis 7 
kindlaksmääratud võrdlushindadele ning 
hankemenetluse teel toimunud kokkuostu 
puhul ei ületa hinnatase vastavaid 
võrdlushindu;

Or. es

Muudatusettepanek 720
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) pehme nisu, odra, maisi, koorimata riisi 
ja lõssipulbri puhul vastab hinnatase 
kindlaksmääratud hinnaga kokkuostmisel 
asjaomastele artiklis 7 kindlaksmääratud 
võrdlushindadele ning hankemenetluse teel 
toimunud kokkuostu puhul ei ületa 
hinnatase vastavaid võrdlushindu;

a) pehme nisu, kõva nisu, odra, maisi,
sorgo, koorimata riisi ja lõssipulbri puhul 
vastab hinnatase kindlaksmääratud hinnaga 
kokkuostmisel asjaomastele artiklis 7 
kindlaksmääratud võrdlushindadele ning 
hankemenetluse teel toimunud kokkuostu 
puhul ei ületa hinnatase vastavaid 
võrdlushindu;
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Or. es

Muudatusettepanek 721
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) pehme nisu, odra, maisi, koorimata riisi 
ja lõssipulbri puhul vastab hinnatase 
kindlaksmääratud hinnaga kokkuostmisel 
asjaomastele artiklis 7 kindlaksmääratud 
võrdlushindadele ning hankemenetluse teel 
toimunud kokkuostu puhul ei ületa 
hinnatase vastavaid võrdlushindu;

a) pehme ja kõva nisu, odra, maisi, 
koorimata riisi, sorgo ja lõssipulbri puhul 
vastab hinnatase kindlaksmääratud hinnaga 
kokkuostmisel asjaomastele artiklis 7 
kindlaksmääratud võrdlushindadele ning 
hankemenetluse teel toimunud kokkuostu 
puhul ei ületa hinnatase vastavaid 
võrdlushindu;

Or. it

Muudatusettepanek 722
Brian Simpson, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) või puhul on hinnatase 
kindlaksmääratud hinnaga kokkuostmisel 
90 % artiklis 7 kindlaksmääratud
võrdlushinnast ning hankemenetluse teel 
toimunud kokkuostu puhul ei ületa 
hinnatase 90 % võrdlushinnast.

b) ei ületa või puhul 90 % võrdlushinnast;

Or. en

Selgitus

Kogu kokkuostmine peaks toimuma hankemenetluse teel. See tagab parima kuludele vastava 
tulu ja suurema turule orienteerituse. Sellega saavutatakse ka lihtsustamise eesmärk, kuna 
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sellega tagatakse sama protsessi kohaldamine kõikide sekkumiste suhtes.

Muudatusettepanek 723
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) või puhul on hinnatase 
kindlaksmääratud hinnaga kokkuostmisel 
90 % artiklis 7 kindlaksmääratud 
võrdlushinnast ning hankemenetluse teel 
toimunud kokkuostu puhul ei ületa 
hinnatase 90 % võrdlushinnast.

b) ei ületa või puhul 90 % võrdlushinnast;

Or. en

Muudatusettepanek 724
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) ei ületa veise- ja vasikaliha puhul artikli 
12 lõike 1 punktis c osutatud hinda.

c) ei ületa veise- ja vasikaliha puhul 90 % 
artikli 7 esimese lõigu punktis d esitatud 
võrdlushinnast.

Or. pt

Muudatusettepanek 725
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 1 ja 2 osutatud riikliku 
sekkumise hinnad ei piira pehme nisu, 
odra, maisi ja koorimata riisi puhul 
kvaliteedist tulenevat hinna tõstmist või 
alandamist. Võttes arvesse vajadust tagada 
tootmise suunatust teatavatele koorimata 
riisi liikidele, antakse komisjonile artikli 
160 kohaselt õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, et määrata kindlaks riikliku 
sekkumise hinna tõstmised või 
alandamised.

3. Lõikes 1 ja 2 osutatud riikliku 
sekkumise hinnad ei piira pehme nisu, 
odra, maisi ja koorimata riisi puhul 
kvaliteedist tulenevat hinna tõstmist või 
alandamist. Pealegi, selleks et:

a) tagada tootmise suunatust teatavatele 
koorimata riisi liikidele, antakse 
komisjonile artikli 160 kohaselt õigus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte, et määrata 
kindlaks riikliku sekkumise hinna 
tõstmised või alandamised;
b) ergutada pikaajaliste külvieelsete 
lepingute sõlmimist tootjate ja teravilju 
ostvate üksuste vahel, antakse komisjonile 
artikli 160 kohaselt õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte, et määrata 
kindlaks riikliku sekkumise hinna 
tõstmised.

Or. pl

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on võtta kasutusele nn pehmed vahendid, et ergutada 
põllumajandustootjaid, töötlejaid ja kaupmehi sõlmima külvieelseid lepinguid, mille ajaline 
kehtivus on vähemalt üks aasta. See võiks toimuda kõrgema riikliku sekkumise hinna 
kehtestamise abil toodete puhul, mida hõlmavad külvieelsed lepingud. Ühise 
põllumajanduspoliitika peamine eesmärk peaks olema turumoonutuste vältimine, piirates 
seega oluliste sekkumiste ulatust.

Muudatusettepanek 726
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 1 ja 2 osutatud riikliku 
sekkumise hinnad ei piira pehme nisu, 
odra, maisi ja koorimata riisi puhul 
kvaliteedist tulenevat hinna tõstmist või 
alandamist. Võttes arvesse vajadust tagada 
tootmise suunatust teatavatele koorimata 
riisi liikidele, antakse komisjonile artikli 
160 kohaselt õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, et määrata kindlaks riikliku 
sekkumise hinna tõstmised või 
alandamised.

3. Lõikes 1 ja 2 osutatud riikliku 
sekkumise hinnad ei piira pehme nisu,
kõva nisu, odra, maisi, sorgo ja koorimata 
riisi puhul kvaliteedist tulenevat hinna 
tõstmist või alandamist. Võttes arvesse 
vajadust tagada tootmise suunatust 
teatavatele koorimata riisi liikidele, antakse 
komisjonile artikli 160 kohaselt õigus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte, et määrata 
kindlaks riikliku sekkumise hinna 
tõstmised või alandamised.

Or. es

Muudatusettepanek 727
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 1 ja 2 osutatud riikliku 
sekkumise hinnad ei piira pehme nisu, 
odra, maisi ja koorimata riisi puhul 
kvaliteedist tulenevat hinna tõstmist või 
alandamist. Võttes arvesse vajadust tagada 
tootmise suunatust teatavatele koorimata 
riisi liikidele, antakse komisjonile artikli 
160 kohaselt õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, et määrata kindlaks riikliku 
sekkumise hinna tõstmised või 
alandamised.

3. Lõikes 1 ja 2 osutatud riikliku 
sekkumise hinnad ei piira pehme nisu,
kõva nisu, odra, maisi, sorgo ja koorimata 
riisi puhul kvaliteedist tulenevat hinna 
tõstmist või alandamist. Võttes arvesse 
vajadust tagada tootmise suunatust 
teatavatele koorimata riisi liikidele, antakse 
komisjonile artikli 160 kohaselt õigus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte, et määrata 
kindlaks riikliku sekkumise hinna 
tõstmised või alandamised.

Or. es

Muudatusettepanek 728
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 1 ja 2 osutatud riikliku 
sekkumise hinnad ei piira pehme nisu, 
odra, maisi ja koorimata riisi puhul 
kvaliteedist tulenevat hinna tõstmist või 
alandamist. Võttes arvesse vajadust tagada 
tootmise suunatust teatavatele koorimata 
riisi liikidele, antakse komisjonile artikli 
160 kohaselt õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, et määrata kindlaks riikliku 
sekkumise hinna tõstmised või 
alandamised.

3. Lõikes 1 ja 2 osutatud riikliku 
sekkumise hinnad ei piira pehme ja kõva
nisu, odra, maisi, sorgo ja koorimata riisi 
puhul kvaliteedist tulenevat hinna tõstmist 
või alandamist. Võttes arvesse vajadust 
tagada tootmise suunatust teatavatele 
koorimata riisi liikidele, antakse 
komisjonile artikli 160 kohaselt õigus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte, et määrata 
kindlaks riikliku sekkumise hinna 
tõstmised või alandamised.

Or. it

Muudatusettepanek 729
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) vältida turu mis tahes häirimist, a) tugevdada riiklikke turu reguleerimise 
vahendeid,

Or. pt

Muudatusettepanek 730
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tooteid võib võõrandada, tehes need 
kättesaadavaks määruses (EL) nr […] 
sätestatud liidus enim puudust 

välja jäetud
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kannatavatele isikutele toiduabi jaotamise 
programmi jaoks, kui see on programmis 
ette nähtud. Sel juhul vastab selliste 
toodete arvestuslik väärtus artikli 14 
lõikes 2 osutatud asjaomasele 
kindlaksmääratud riikliku sekkumise 
hinnatasemele.

Or. de

Muudatusettepanek 731
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tooteid võib võõrandada, tehes need 
kättesaadavaks määruses (EL) nr […] 
sätestatud liidus enim puudust 
kannatavatele isikutele toiduabi jaotamise 
programmi jaoks, kui see on programmis 
ette nähtud. Sel juhul vastab selliste 
toodete arvestuslik väärtus artikli 14 
lõikes 2 osutatud asjaomasele 
kindlaksmääratud riikliku sekkumise 
hinnatasemele.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Soovime kustutada sätte, mille kohaselt antakse sekkumisvarud enim puudust kannatavatele 
isikutele. See ei toimu sotsiaalse vastutustunde puudumise tõttu, vaid seepärast, et tagada, et 
ühise põllumajanduspoliitika raames tegeletaks põllumajandusega, mitte sotsiaalpoliitikaga.

Muudatusettepanek 732
Ulrike Rodust, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tooteid võib võõrandada, tehes need 
kättesaadavaks määruses (EL) nr […] 
sätestatud liidus enim puudust 
kannatavatele isikutele toiduabi jaotamise 
programmi jaoks, kui see on programmis 
ette nähtud. Sel juhul vastab selliste 
toodete arvestuslik väärtus artikli 14 
lõikes 2 osutatud asjaomasele 
kindlaksmääratud riikliku sekkumise 
hinnatasemele.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 733
Sylvie Goulard, Jürgen Klute, Ramon Tremosa i Balcells, Vincenzo Iovine, Robert 
Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Liam 
Aylward, Marian Harkin, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tooteid võib võõrandada, tehes need 
kättesaadavaks määruses (EL) nr […] 
sätestatud liidus enim puudust 
kannatavatele isikutele toiduabi jaotamise 
programmi jaoks, kui see on programmis 
ette nähtud. Sel juhul vastab selliste 
toodete arvestuslik väärtus artikli 14 lõikes 
2 osutatud asjaomasele kindlaksmääratud 
riikliku sekkumise hinnatasemele.

Tooteid võib võõrandada, tehes need 
kättesaadavaks määruses (EL) nr […] 
sätestatud liidus enim puudust 
kannatavatele isikutele toiduabi jaotamise 
programmi jaoks. Sel juhul vastab selliste 
toodete arvestuslik väärtus artikli 14 lõikes 
2 osutatud asjaomasele kindlaksmääratud 
riikliku sekkumise hinnatasemele.

Or. en

Muudatusettepanek 734
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tooteid võib võõrandada, tehes need 
kättesaadavaks määruses (EL) nr […] 
sätestatud liidus enim puudust 
kannatavatele isikutele toiduabi jaotamise 
programmi jaoks, kui see on programmis 
ette nähtud. Sel juhul vastab selliste 
toodete arvestuslik väärtus artikli 14 lõikes 
2 osutatud asjaomasele kindlaksmääratud 
riikliku sekkumise hinnatasemele.

Tooteid võib võõrandada, tehes need 
kättesaadavaks eelkõige määruses (EL) nr 
[…] sätestatud liidus enim puudust 
kannatavatele isikutele toiduabi jaotamise 
programmi jaoks, kui see on programmis 
ette nähtud. Sel juhul vastab selliste 
toodete arvestuslik väärtus artikli 14 lõikes 
2 osutatud asjaomasele kindlaksmääratud 
riikliku sekkumise hinnatasemele.

Or. es

Selgitus

Olenemata kõnealuse programmi õiguslikust alusest, tuleks riikliku sekkumise toodete 
võõrandamist alustada nende kättesaadavaks tegemisega enim puudust kannatavatele 
isikutele.

Muudatusettepanek 735
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tooteid võib võõrandada, tehes need 
kättesaadavaks määruses (EL) nr […] 
sätestatud liidus enim puudust 
kannatavatele isikutele toiduabi jaotamise 
programmi jaoks, kui see on programmis 
ette nähtud. Sel juhul vastab selliste 
toodete arvestuslik väärtus artikli 14 lõikes 
2 osutatud asjaomasele kindlaksmääratud 
riikliku sekkumise hinnatasemele.

Tooteid võib võõrandada, tehes need 
kättesaadavaks eelkõige määruses (EL) nr 
[…] sätestatud liidus enim puudust 
kannatavatele isikutele toiduabi jaotamise 
programmi jaoks, kui see on programmis 
ette nähtud. Sel juhul vastab selliste 
toodete arvestuslik väärtus artikli 14 lõikes 
2 osutatud asjaomasele kindlaksmääratud 
riikliku sekkumise hinnatasemele.

Or. es

Selgitus

See viide tuleks ühise turukorralduse määruses säilitada. Tuleks teha selgeks, et see peaks
olema riikliku sekkumise toodete esmatähtis kasutusviis, kuna see on osutunud väga edukaks 
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võõrandamismeetodiks oma 25aastase ajaloo jooksul ja sellel on olnud ka oluline osa 
niisuguste turuhäirete ennetamisel, mis tulenevad riikliku sekkumise toodete väga suurte 
koguste turule laskmisest.

Muudatusettepanek 736
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 15 a
Kohustuslik abi

1. Abi antakse otseselt ja ainult 
lehmapiimast saadud koorest valmistatud 
või eraladustuseks.
2. Käesoleva alajaoga seotud tingimused 
ja nõuded ning või kohustusliku 
eraladustusabi suuruse võtab komisjon 
vastu delegeeritud õigusaktidega artikli 
160 kohaselt ja rakendusaktidega artikli 
162 lõikes 2 sätestatud kontrollimenetluse 
kohaselt.

Or. es

Selgitus

Kuna kvoodid kaotatakse, on vaja nn pehmet maandumist ja seetõttu tuleb kohustuslik abi 
säilitada vähemalt veel kaheks aastaks. Pärast seda peaks komisjon turuolukorrast sõltuvalt 
otsustama, kas kõnealune abi tuleks muuta vabatahtlikuks või mitte.

Muudatusettepanek 737
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 15 a
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Kohustuslik abi
1. Abi antakse otseselt ja ainult 
lehmapiimast saadud koorest valmistatud 
või eraladustuseks.
2. Käesoleva alajaoga seotud tingimused 
ja nõuded võtab komisjon vastu 
delegeeritud õigusaktidega artikli 160 
kohaselt ja rakendusaktidega artikli 162 
lõikes 2 sätestatud kontrollimenetluse 
kohaselt.
3. Meetmed, millega kehtestatakse liidu 
eraladustusabi või puhul, võtab nõukogu 
vastu aluslepingu artikli 43 lõike 3 
kohaselt.

Or. es

Selgitus

Kuna kvoodid kaotatakse, peame olema ettevaatlikud ja tagama nn pehme maandumise. 
Kohustuslik abi tuleb seetõttu säilitada vähemalt veel kaheks aastaks. Pärast seda peaks 
komisjon turuolukorrast sõltuvalt otsustama, kas kõnealune abi tuleks muuta vabatahtlikuks 
või mitte.


