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Muudatusettepanek 1849
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
II osa – II jaotis – III peatükk – 3 a jagu (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a JAGU 
LEPINGUTE SÕLMIMISE 

SÜSTEEMID
Artikkel 113 a

Lepingulised suhted
1. Ilma et see piiraks artiklites 104 a ja 
105 a piima- ja piimatootesektori kohta 
ning artiklis 101 suhkrusektori kohta 
sätestatut, peab liikmesriik, kui ta on 
otsustanud, et tema territooriumil peab 
kogu käesoleva määruse artikli 1 lõikes 2 
nimetatud sektori põllumajandustoodete 
tarne tootjalt töötlejale või turustajale 
toimuma osapooltevahelise kirjaliku 
lepingu alusel ja/või esmaostja peab 
tegema kirjaliku lepingu pakkumise 
põllumajandustoodete tootjapoolsele 
tarnele, tagama, et nimetatud lepingud / 
lepingu pakkumised vastaksid lõikes 2 
sätestatud tingimustele.
Kui liikmesriik on otsustanud, et 
asjaomaste toodete tarne tootjalt ostjale 
peab toimuma osapooltevahelise kirjaliku 
lepingu alusel, peab liikmesriik ka 
määratlema, milliseid tarneetappe seda 
liiki leping hõlmab, kui toodete tarne 
toimub mitme vahendaja kaudu.
Liikmesriigid tagavad, et lepinguid 
täidetakse kõnealustes sektorites, ning 
kehtestavad vahendusmehhanismi selliste 
juhtude lahendamiseks, kus ei jõuta 
kokkuleppele lepingu sõlmimises, tagades 
nii võrdsuse lepingulistes suhetes.
2. Leping ja lepingu pakkumine
a) sõlmitakse enne tarnet;
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b) vormistatakse kirjalikult ja need
c) hõlmavad eelkõige järgmisi osi:
i) tarne eest makstav hind, mis
– ei muutu ja mis sätestatakse lepingus 
või
– mis arvutatakse, ühendades lepingus 
sätestatud erinevad tegurid, mis võivad 
hõlmata turutingimuste muutumist 
kajastavaid turunäitajaid, tarnitavaid 
koguseid ning tarnitava 
põllumajandustoote kvaliteedi või koostise 
muutumist;
ii) toote, mida võib või tuleb tarnida, 
kogus ja kvaliteet ning tarnete ajakava;
iii) lepingu kestus, mis võib hõlmata kas 
kindlat või määramatut tähtaega koos 
lepingu lõpetamise sätetega;
iv) üksikasjad maksetähtaegade ja 
maksekorra kohta;
v) põllumajandustoodete kogumise või 
tarnimise kord ja 
vi) vääramatu jõu juhtudel kohaldatavad 
eeskirjad.
3. Ilma et see piiraks lõike 1 kohaldamist, 
ei ole leping ja/või lepingu pakkumine 
nõutav, kui põllumajandustootja tarnib 
vastavat põllumajandustoodet ühistule, 
mille liige põllumajandustootja on ja mille 
põhikirjas või põhikirja alusel kehtestatud 
eeskirjades ja otsustes sisalduvad sätted, 
millel on lõike 2 punktidega a, b ja c 
sarnane mõju.
4. Põllumajandustootjate, kogujate, 
töötlejate või turustajate vahel sõlmitud 
põllumajandustoodete tarnimist 
käsitlevate lepingute kõik punktid, 
sealhulgas lõike 2 punktis c sätestatu, on 
poolte vahel vabalt kokkulepitavad.
Ilma et see piiraks esimese lõigu 
kehtivust:
i) kui liikmesriik otsustab vastavalt 
käesoleva artikli lõikele 1 nõuda, et 



AM\907936ET.doc 5/158 PE492.804v01-00

ET

põllumajandustoodete tarne lepingud 
vormistatakse kirjalikult, võib liikmesriik 
määratleda miinimumkehtivusaja ainult 
neile kirjalikele lepingutele, mis 
sõlmitakse põllumajandustootja ja 
esmaostja vahel. Sellise miinimumkestuse 
pikkus on vähemalt kuus kuud ja see ei 
tohi takistada siseturu nõuetekohast 
toimimist;
ii) kui liikmesriik otsustab, et 
põllumajandustoodete esmaostja peab 
tegema lõike 1 kohaselt 
põllumajandustootjale kirjaliku lepingu 
pakkumise, võib ta sätestada, et 
pakkumine sisaldab lepingu 
miinimumkestust, mis on sätestatud sel 
eesmärgil riiklikus õiguses. Sellise 
miinimumkestuse pikkuseks on vähemalt 
kuus kuud ja see ei tohi takistada siseturu 
nõuetekohast toimimist.
Teise lõigu kohaldamine ei piira tootja 
õigust keelduda miinimumkehtivuse 
rakendamisest, tingimusel et keeldumine 
vormistatakse kirjalikult. Sellisel juhul on 
osapooltel vabadus leppida kokku kõigis 
lepingu punktides, sh lõike 2 punktis c 
käsitletu.
5. Käesoleva artikliga ette nähtud 
võimalusi kasutavad liikmesriigid 
teavitavad komisjoni, kuidas nad on neid 
võimalusi kohaldanud.
6. Komisjon võib vastu võtta 
rakendusaktid, millega kehtestatakse 
meetmed, mis on vajalikud käesoleva 
artikli lõike 2 punktide a ja b ning lõike 3 
ühtseks kohaldamiseks, ning meetmed, 
mis on seotud käesolevas artiklis 
sätestatud liikmesriikide 
teavitamiskohustusega.
Need rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 162 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. es
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Selgitus

Muudatusettepanekuga ainult lisatakse üks uus lõige raportööri artikli 113 a lõikele 1 
(Dantini raporti muudatusettepanek 333). Määruse (EL) nr 261/2012 vastuvõtmist 
lepinguliste suhete kohta piima- ja piimatootesektoris on laialdaselt tervitatud kui edusammu 
toiduainete tarneahelas toimivate suhete osas. Vabatahtlikku lepinguliste suhete korra 
kehtestamist peaks lubama kõigis sektorites.

Muudatusettepanek 1850
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 113 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 113 a
Lepingulised suhted

1. Kui liikmesriik otsustab, et 
põllumajandustootja toote tarnimine 
töötlejale peab olema vormistatud 
pooltevahelises kirjalikus lepingus, peab 
see leping vastama lõikes 2 sätestatud 
tingimustele. Esimeses lõigus kirjeldatud 
juhul otsustab liikmesriik ühtlasi, kui 
toote tarnimine toimub ühe või mitme 
koguja vahendusel, et kõnealune 
pooltevaheline leping peab hõlmama igat 
tarneetappi. Koguja on ettevõtja, kes
transpordib toodet põllumajandustootjalt 
või teiselt kogujalt töötlejale või teisele 
kogujale, kusjuures toote omandiõigus 
antakse iga kord üle.
2. Leping
a) sõlmitakse enne tarnimist;
b) sõlmitakse kirjalikult;
c) hõlmab eelkõige järgmisi osi:
i) tarne eest makstav hind, mis
– ei muutu ja mis sätestatakse lepingus 
ja/või
– muutub üksnes lepingus sätestatud 
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tegurite osas, eelkõige turunäitajatel 
põhineva turuolukorra ja tarnitavate 
koguste ning tarnitava toote kvaliteedi või 
koostise muutumise puhul;
ii) kogus, mida võidakse tarnida ja/või 
tarnitakse, ja tarnete ajakava;
iii) lepingu kestus, mis võib hõlmata 
määramatut tähtaega koos lepingu 
lõpetamise sätetega.
3. Erandina lõikest 1 ei ole leping nõutav, 
kui põllumajandustootja tarnib toodet 
töötlejale, milleks on ühistu, mille liige 
põllumajandustootja on ja mille 
põhikirjas sisalduvad sätted, millel on 
lõike 2 punktidega a, b ja c sarnane mõju.
4. Põllumajandustootjate, kogujate või 
töötlejate sõlmitud toote tarnimist 
käsitlevate lepingute kõik punktid, 
sealhulgas lõike 2 punktis c sätestatu, on 
poolte vahel vabalt kokkulepitavad.
5. Käesoleva artikli ühtse kohaldamise 
tagamiseks võib komisjon 
rakendusaktidega võtta vastu vajalikud 
meetmed. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu artikli 162 artiklis 2 
osutatud kontrollimenetluse kohaselt.

Or. es

Muudatusettepanek 1851
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 113 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 113 b
Lepinguläbirääkimised
1. Käesoleva määruse artikli 1 lõikes 2 
viidatud sektori tootjaorganisatsioon, 
mida on artikli 106 kohaselt tunnustatud, 
võib oma liikmetest tootjate nimel kogu 
või osa nende ühise toodangu osas läbi 
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rääkida põllumajandustoodete tarne 
lepingud tootjalt töötlejale, vahendajale 
või turustajale.
2. Tootjaorganisatsioon võib pidada 
läbirääkimisi
a) olenemata sellest, kas vastava toodangu 
omandiõigus antakse 
põllumajandustootjalt 
tootjaorganisatsioonile või mitte;
b) olenemata sellest, kas kokkulepitud 
hind on mõnede või kõikide 
põllumajandustootjatest liikmete ühise 
toodangu jaoks sama või mitte;
c) tingimusel, et asjassepuutuvad 
põllumajandustootjad pole ühegi teise 
tootjate organisatsiooni liikmed, mis peab 
samuti nende nimel läbirääkimisi kõigi 
seda liiki lepingute üle; siiski võivad 
liikmesriigid sellele tingimusele erandeid 
teha piisavalt põhjendatud juhtudel, kui 
põllumajandustootjal on kaks eraldi 
tootmisüksust, mis asuvad erinevates 
geograafilistes piirkondades;
d) tingimusel, et asjassepuutuv toodang ei 
ole seotud tarnekohustusega, mis tuleneb 
põllumajandustootja kuulumisest 
ühistusse kooskõlas ühistu põhikirjas 
sätestatud tingimuste või põhikirjast 
tulenevate või selle alusel võetud 
eeskirjade ja otsustega ja
e) tingimusel, et tootjaorganisatsioon 
teavitab pädevaid asutusi liikmesriigis või 
liikmesriikides, milles ta tegutseb, selliste 
läbirääkimistega hõlmatud 
põllumajandustoodangu kogusest.
3. Käesoleva artikli kohaldamisel 
tõlgendatakse viidet 
tootjaorganisatsioonidele viitena 
tootjaorganisatsioonide liitudele.
4. Liikmesriik, kus peetakse käesoleva 
artikli kohaseid läbirääkimisi, teavitab 
komisjoni lõike 2 punkti e kohaldamisest.
5. Tootmismahtusid määratleva künnise 
üle tuleb pidada kollektiivläbirääkimisi, 
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mis määratakse kindlaks käesoleva 
määruse lisas.

Or. fr

Muudatusettepanek 1852
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 113 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 113 b
Lepinguläbirääkimised

1. Artikli 106 alusel tunnustatud 
tootjaorganisatsioonid võivad pidada 
põllumajandustootjatest liikmete nimel 
kogu ühise toodangu või selle osa suhtes 
läbirääkimisi lepingute üle, milles 
käsitletakse toote tarnet 
põllumajandustootjalt töötlejale või 
kogujale artikli 100 a lõike 1 teise lõigu 
tähenduses.
2. Tootjaorganisatsioon võib pidada 
läbirääkimisi
a) olenemata sellest, kas toote 
omandiõigus antakse 
põllumajandustootjalt 
tootjaorganisatsioonile üle või mitte;
b) olenemata sellest, kas kokkulepitud 
hind on mõnede või kõikide 
põllumajandustootjatest liikmete ühise 
toodangu jaoks sama või mitte;
c) tingimusel, et tootjaorganisatsiooni 
poolt läbirääkimistega hõlmatud toote 
kogus ei ületa
i) 3,5% liidu kogutoodangust ning
ii) 33% tootjaorganisatsiooni poolt 
läbirääkimistega hõlmatud konkreetse 
liikmesriigi kogutoodangust ning
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iii) 33% kõikide tootjaorganisatsioonide 
poolt läbirääkimistega hõlmatud 
liikmesriikide kogutoodangust;
d) tingimusel, et asjaomased 
põllumajandustootjad ei ole ühegi teise 
tootjaorganisatsiooni liikmed, mis peab 
samuti nende nimel läbirääkimisi 
sarnaste lepingute üle, ning
e) tingimusel, et tootjaorganisatsioon 
teavitab pädevaid asutusi liikmesriigis või 
liikmesriikides, kus ta tegutseb.
3. Käesoleva artikli kohaldamisel 
tõlgendatakse viidet 
tootjaorganisatsioonidele viitena 
tootjaorganisatsioonide liitudele. Võttes 
arvesse vajadust tagada nende liitude 
nõuetekohane jälgimine, antakse 
komisjonile artikli 160 kohaselt õigus 
võtta vastu delegeeritud õigusakte, milles 
käsitletakse selliste liitude tunnustamise 
tingimusi.
4. Erandina lõike 2 punkti c 
alapunktidest ii ja iii ning isegi siis, kui 
33% künnist ei ületata, võib teises lõigus 
osutatud pädev asutus üksikjuhtudel 
otsustada, et tootjaorganisatsioon ei või 
läbirääkimisi pidada, kui asjaomane 
asutus leiab, et see on vajalik 
konkurentsis püsimiseks või selleks, et ära 
hoida väikeste ja keskmise suurusega 
töötlejatele tekitatavat tõsist kahju 
liikmesriigi territooriumil.
Esimeses lõigus osutatud otsuse teeb 
komisjon määruse (EÜ) nr 1/2003 
artiklis 14 osutatud läbirääkimiste 
nõuandemenetluse kohaselt vastu võetud 
rakendusaktiga selliste läbirääkimiste 
kohta, mis hõlmavad rohkem kui ühe 
liikmesriigi toodangut. Muudel juhtudel 
võtavad selle otsuse vastu selle liikmesriigi 
riiklikud konkurentsiasutused, kelle 
toodang on arutlusel. Esimeses ja teises 
lõigus osutatud otsuseid ei kohaldata enne 
asjaomastele ettevõtjatele teatamise 
tähtpäeva.
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5. Käesolevas artiklis kasutatakse järgmisi 
mõisteid:
a) „riiklik konkurentsiasutus” – määruse 
(EÜ) nr 1/2003 artiklis 5 osutatud asutus;
b) „VKE” – mikro-, väike- või keskmise 
suurusega ettevõtja komisjoni soovituse 
2003/361/EÜ tähenduses.

Or. es

Selgitus

ÜPP peaks soodustama põllumajandusühistute koondumist ja panustama lepingute kasutusele 
võtmisse tootjate ja töötlejate vahel, laiendades ettepanekut peale piimasektori ka teistele 
sektoritele.

Muudatusettepanek 1853
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 113 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 113 b
Lepinguläbirääkimised teiste sektoritega

Lepinguläbirääkimised teiste sektoritega, 
sealhulgas puu- ja köögiviljasektori ning 
töötleva tööstusega.
Ilma et see piiraks artikleid 104 ja 105, 
tuleks kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikliga 42 ja artikli 43 lõikega 2 
vastu võtta sätted, mis võimaldaksid 
tunnustatud tootjaorganisatsioonidel ja 
põllumajandustootjate või nende 
ühenduste asutatud ühistutel pidada 
läbirääkimisi ostjaga võimaliku lepingu 
tingimuste üle, sealhulgas osa või kõigi 
oma liikmete toodangu hinna üle.
Eri põllumajandussektorites tõhusa 
konkurentsi säilitamiseks tuleks nende 
läbirääkimisvolituste suhtes kohaldada 
asjakohaseid piirnorme, mis on kohased 
nende sektorite ühiselt reguleerimiseks 
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Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt 
samamoodi nagu toimub piimasektori 
puhul ning mida väljendatakse 
osakaaluna liidu toodangust või selliste 
läbirääkimistega hõlmatud liikmesriigi 
toodangust.
Hinnaläbirääkimistel võimalike lepingute 
sõlmimiseks esimeses lõigus osutatud 
tootjate ja ostjate vahel vastavalt eelmise 
lõike kohaselt sätestatud eeskirjadele ja 
selleks, et võimaldada kogu tarneahelas 
toodetud lisandväärtuse õiglasemat 
jagunemist, võib arvesse võtta 
tootmiskuludega seotud objektiivseid 
näitajaid.

Or. es

Selgitus

Se deben ampliar ciertas medidas del paquete lácteo a otros sectores, especialmente la 
capacidad por parte de las organizaciones y cooperativas de productores de poder negociar 
de una manera agrupada los términos del contrato, incluyendo el precio.El artículo 42 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) establece que las normas sobre la 
competencia de la Unión, son aplicables a la producción y al comercio de los productos 
agrícolas sólo en la medida determinada por el Parlamento Europeo y el Consejo, en el 
marco de las disposiciones del artículo 43, apartado 2 del TFUE, el cual prevé el 
establecimiento de la organización común de los mercados agrícolas.De la misma manera 
que las normas de competencia prohíben la venta a perdidas en la cadena de suministros, se 
debe evitar posibles imposiciones al sector productor que fuercen a una venta de sus 
producciones por debajo de sus costes de producción, en aras de una distribución más 
equitativa del valor añadido generado a lo largo de la cadena de suministros.

Muudatusettepanek 1854
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 113 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 113 c
Humalasektori lepingud

1. Liidus toodetud humala kõik 
tarnelepingud, mis on sõlmitud ühelt 



AM\907936ET.doc 13/158 PE492.804v01-00

ET

poolt tootja või tootjate organisatsiooni 
ning teiselt poolt ostja vahel, tuleb 
registreerida iga tootja liikmesriigi poolt 
selleks puhuks nimetatud asutuste poolt.
2. Lepinguid, mis on sõlmitud 
konkreetsete koguste kokkulepitud 
hinnaga tarnimiseks aja jooksul, mis 
hõlmab ühte või mitut saagikoristust, ning 
mis on sõlmitud enne esimese 
saagikoristuse aasta 1. augustit, 
nimetatakse „ette sõlmitud lepinguteks”. 
Need lepingud registreeritakse eraldi.
3. Registreerimiseks kasutatavaid 
andmeid võib kasutada ainult käesoleva 
määruse eesmärkidel.
4. Komisjon sätestab üksikasjalikud 
eeskirjad, mis käsitlevad humalatarnete 
lepingute registreerimist.

Or. en

Muudatusettepanek 1855
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 114 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võttes arvesse vajadust tagada, et 
tootjaorganisatsioonide, oliiviõli ja 
lauaoliivide sektori ettevõtjate 
organisatsioonide ning 
tootmisharudevaheliste organisatsioonide 
eesmärgid ja ülesanded oleksid selgelt 
määratletud, nii et see aitaks tõhustada 
selliste organisatsioonide meetmeid, 
antakse komisjonile seoses 
tootjaorganisatsioonide, 
tootjaorganisatsioonide liitude, 
tootmisharudevaheliste organisatsioonide 
ning ettevõtjate organisatsioonidega artikli 
160 kohaselt õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte:

Võttes arvesse vajadust tagada, et 
tootjaorganisatsioonide, oliiviõli ja 
lauaoliivide sektori ettevõtjate 
organisatsioonide ning 
tootmisharudevaheliste organisatsioonide 
eesmärgid ja ülesanded oleksid selgelt 
määratletud, nii et see aitaks tõhustada 
selliste organisatsioonide meetmeid, 
antakse komisjonile seoses
tootjaorganisatsioonide, 
tootjaorganisatsioonide liitude, 
tootmisharudevaheliste organisatsioonide 
ning ettevõtjate organisatsioonidega artikli 
160 kohaselt õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte eraldi iga artikli 1 lõikes 2 
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loetletud sektori jaoks:

Or. en

Muudatusettepanek 1856
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 114 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) konkreetse eesmärgi kohta, mida 
kõnealused organisatsioonid ja liidud 
võivad ja peavad või ei tohi täita, 
sealhulgas erandid artiklis 106–109 
sätestatud eesmärkidest;

a) konkreetse eesmärgi kohta, mida 
kõnealused organisatsioonid ja liidud puu-, 
köögivilja- ja oliiviõlisektoris, lauaoliivide 
ja veinisektoris võivad ja peavad või ei 
tohi täita, sealhulgas erandid artiklis 106–
109 sätestatud eesmärkidest;

Or. es

Selgitus

Konkreetsed eesmärgid on juba sätestatud alusakti artiklites 106 ja 108. Ainult kõnealustes 
sektorites kehtestatakse need delegeeritud õigusaktiga.

Muudatusettepanek 1857
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 114 – lõik 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) horisontaalsete soovituste kohta 
tootmisharudevaheliste kokkulepete jaoks, 
mille on sõlminud organisatsioonid 
artiklis 108 määratletud 
tootmisharudevaheliste kokkulepete 
suuniste kohaselt;

Or. en
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Muudatusettepanek 1858
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 114 – lõik 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) horisontaalsete soovituste kohta 
tootmisharudevaheliste kokkulepete jaoks, 
mille on sõlminud organisatsioonid 
artiklis 108 määratletud 
tootmisharudevaheliste kokkulepete 
suuniste kohaselt;

Or. fr

Muudatusettepanek 1859
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 114 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) selliste organisatsioonide ja liitude 
põhikirja, tunnustamise, struktuuri, 
iseseisva õigusvõime, liikmelisuse, 
suuruse, aruandluse ja tegevuste, artikli 
106 punktis d osutatud 
tootajoragnisatsiooni sellise 
tunnustamisnõude kohta, et tal puudub 
asjaomasel turul valitsev seisund, välja 
arvatud juhul, kui see on vajalik 
aluslepingu artikli 39 eesmärkide 
saavutamiseks, ning tunnustamise mõju, 
tunnustuse tühistamise ning ühinemiste 
kohta;

b) selliste organisatsioonide ja liitude 
põhikirja, tunnustamise, struktuuri, 
iseseisva õigusvõime, liikmelisuse, 
suuruse, aruandluse ja tegevuste, 
tunnustamise mõju, tunnustuse tühistamise 
ning ühinemiste kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 1860
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 114 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) selliste organisatsioonide ja liitude 
põhikirja, tunnustamise, struktuuri, 
iseseisva õigusvõime, liikmelisuse, 
suuruse, aruandluse ja tegevuste, artikli 
106 punktis d osutatud 
tootajoragnisatsiooni sellise 
tunnustamisnõude kohta, et tal puudub 
asjaomasel turul valitsev seisund, välja 
arvatud juhul, kui see on vajalik 
aluslepingu artikli 39 eesmärkide 
saavutamiseks, ning tunnustamise mõju, 
tunnustuse tühistamise ning ühinemiste 
kohta;

b) selliste organisatsioonide ja liitude 
põhikirja, tunnustamise, struktuuri, 
iseseisva õigusvõime, liikmelisuse, 
suuruse, aruandluse ja tegevuste, 
tunnustamise mõju, tunnustuse tühistamise 
ning ühinemiste kohta;

Or. es

Selgitus

Artikli 106 punkt d on välja jäetud.

Muudatusettepanek 1861
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 114 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) selliste organisatsioonide ja liitude 
põhikirja, tunnustamise, struktuuri, 
iseseisva õigusvõime, liikmelisuse, 
suuruse, aruandluse ja tegevuste, artikli 
106 punktis d osutatud 
tootajoragnisatsiooni sellise 
tunnustamisnõude kohta, et tal puudub 
asjaomasel turul valitsev seisund, välja 
arvatud juhul, kui see on vajalik 
aluslepingu artikli 39 eesmärkide 
saavutamiseks, ning tunnustamise mõju, 
tunnustuse tühistamise ning ühinemiste 
kohta;

b) selliste organisatsioonide ja liitude 
põhikirja, struktuuri, iseseisva õigusvõime, 
liikmelisuse, suuruse, aruandluse ja 
tegevuste, artikli 106 punktis d osutatud 
tootjaorganisatsiooni sellise 
tunnustamisnõude kohta, et tal puudub 
asjaomasel turul valitsev seisund, välja 
arvatud juhul, kui see on vajalik
aluslepingu artikli 39 eesmärkide 
saavutamiseks, ning ühinemiste kohta;
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Or. en

Selgitus

Artikkel 114 annab komisjonile volitused võtta vastu delegeeritud õigusakte, mis sätestavad 
üksikasjalikud eeskirjad seoses tootjaorganisatsioonidega. See peaks hõlmama eeskirju 
tunnustamise kohta ja selgeid eeskirju selle kohta, millal tunnustamine peatatakse või 
tühistatakse ning millal võib taotleda parandusmeetmeid.

Muudatusettepanek 1862
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 114 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) tunnustamise, tunnustamise 
tühistamise ja tunnustamise peatamise 
eeskirjade kohta ja nõudmiste kohta, et 
sellised organisatsioonid ja liidud võtaksid 
tunnustamiseeskirjade mitteaustamise 
korral parandusmeetmeid;

Or. en

Selgitus

Artikkel 114 annab komisjonile volitused võtta vastu delegeeritud õigusakte, mis sätestavad 
üksikasjalikud eeskirjad seoses tootjaorganisatsioonidega. See peaks hõlmama eeskirju 
tunnustamise kohta ja selgeid eeskirju selle kohta, millal tunnustamine peatatakse või 
tühistatakse ning millal võib taotleda parandusmeetmeid.

Muudatusettepanek 1863
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 114 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) organisatsioonivälistele isikutele 
organisatsioonide teatavate artikli 110 
kohaste eeskirjade laiendamise ja selliste 
isikute artiklis 111 osutatud kohustusliku 

f) organisatsioonivälistele isikutele 
organisatsioonide teatavate artikli 110 
kohaste eeskirjade laiendamise kohta, 
võttes arvesse eesmärke, mida igaüks 



PE492.804v01-00 18/158 AM\907936ET.doc

ET

registreerimistasu kohta, sealhulgas 
rangemate tootmiseeskirjade nimekiri, 
mida tohib artikli 110 lõike 4 punkti b 
kohaselt laiendada; esindatavusega seotud 
täiendavate nõuete kohta; asjaomaste 
majanduspiirkondade 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 
kohustuslike sissemaksete tagasilükkamist 
või tühistamist.

nendest organisatsioonidest võib taotleda 
kooskõlas artiklitega 106, 107 ja 108 ning
selliste isikute artiklis 111 osutatud 
kohustusliku registreerimistasu kohta, 
sealhulgas rangemate tootmiseeskirjade 
nimekiri, mida tohib artikli 110 lõike 4 
punkti b kohaselt laiendada; 
esindatavusega seotud täiendavate nõuete 
kohta; asjaomaste majanduspiirkondade 
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 
kohustuslike sissemaksete tagasilükkamist 
või tühistamist.

Or. en

Muudatusettepanek 1864
Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 114 – lõik 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) loodusvarade säästva majandamise 
saavutamise kohta, võimaldades 
tunnustatud tootjaorganisatsioonidele, 
sealhulgas kooperatiividele, saavutada 
kollektiivseid horisontaalseid ja 
vertikaalseid kokkuleppeid konkurentide 
ja toidutarneahela partneritega säästva 
tootmise kulude hindadesse lisamise 
kohta;

Or. en
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Muudatusettepanek 1865
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 115 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib rakendusaktidega võtta 
vajalikud meetmed seoses käesoleva 
peatükiga, eelkõige seoses artiklites 110 ja 
112 osutatud meetmete rakendamist 
käsitlevate menetluste ja tehniliste 
tingimustega. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu artikli 162 artiklis 2 
osutatud kontrollimenetluse kohaselt.

Komisjon võib rakendusaktidega võtta 
vajalikud meetmed seoses käesoleva 
peatükiga, eelkõige seoses artiklites 110 ja 
112 osutatud meetmete rakendamist 
käsitlevate menetluste ja tehniliste 
tingimustega. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu artikli 162 artiklis 2 
osutatud kontrollimenetluse kohaselt.
Komisjon võtab rakendusaktide abil vastu 
vajalikud meetmed, mis käsitlevad 
artikli 110 lõikes 2 osutatud 
kontseptsiooni „majanduspiirkond” 
rakendamist.

Or. en

Muudatusettepanek 1866
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Ettepanek võtta vastu määrus
II osa – II jaotis – III peatükk – 4. a jagu (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. a JAGU
LIIKMESRIIKIDE 

JUHTIMISVÕIMALUS
Artikkel 116 a

Juhtimisvõimalus
Võttes arvesse iga liikmesriigi konkreetset 
olukorda ning tootjate ja ettevõtjate 
organiseerituse eriti madalat taset mõnes 
liikmesriigis, võivad käesoleva määrusega 
tootjaorganisatsioonidele antud volitusi 
teostada asjaomase liikmesriigi 
ametiasutused.
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Or. pt

Muudatusettepanek 1867
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
II osa – II jaotis – III peatükk – 4. a jagu (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. a JAGU
Turu läbipaistvus, turuteave ja 

kohandamine
Artikkel 116 a

Euroopa toiduainehindade 
jälgimisvahend

1. Andmaks ettevõtetele ja kõigile avaliku 
sektori asutustele selgemat ülevaadet 
hindade kujunemisest kogu toiduainete 
tarneahela ulatuses ning hõlbustamaks 
turuarengute tuvastamist ja kajastamist, 
esitab komisjon nõukogule ja
parlamendile regulaarselt aruande 
Euroopa toiduainehindade 
jälgimisvahendiga seotud tegevusest ja 
uuringute tulemustest ning tagab 
nimetatud tulemuste avalikustamise.
2. Lõike 1 kohaldamiseks ja koostöös 
liikmesriikide statistikaametite ning 
riiklike hinnavaatluskeskustega kogub 
Euroopa toiduainehindade 
jälgimisvahend statistilisi andmeid ja 
teavet, mis on vajalik analüüside ja 
uuringute läbiviimiseks eelkõige 
järgmistes valdkondades:
a) tootmine ja varustamine;
b) hinnakujundusmehhanismid ja, nii 
palju kui võimalik, kasumimarginaalid 
kogu liidu ja liikmesriikide toiduainete 
tarneahelas;
c) hindade arengusuundumused ja, nii 
palju kui võimalik, kasumimarginaalid 
kõigil liidu ja liikmesriikide toiduainete 
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tarneahela tasanditel ning kõigis 
põllumajandus- ja toiduainetööstuse 
sektorites, eriti puu- ja juurvilja-, piima-
ja piimatoote- ning lihasektoris;
d) turuarengu prognoosid lühiajalises ja 
keskpikas perspektiivis.
Käesoleva lõike eesmärkide 
saavutamiseks uuritakse vahendi raames 
eelkõige eksporti ja importi, tootjahindu, 
tarbijahindu, kasumimarginaale ning 
tootmis-, töötlemis- ja turustuskulusid 
kõigil liidu ja liikmesriikide toiduainete 
tarneahela tasanditel;
e) sihthinna vahemiku arvutus. Kogutud 
statistiliste andmete põhjal arvutatakse
Euroopa toiduainehindade 
jälgimisvahendi abil piima sihthinna 
vahemik. Nimetatud sihthinna vahemiku 
puhul võetakse arvesse tootmiskulusid. 
Kui hind ei vasta nimetatud sihthinna 
vahemikule, siis nõuab Euroopa 
toiduainehindade jälgimisvahend 
tootmismahu kohandamist mitmete 
vahendite, sh artiklis 156 a kirjeldatud 
meetmete kaudu, et pakkumine vastaks 
nõudlusele ning et hinnad mahuksid 
algselt arvutatud sihthinna vahemikku;
f) varustavate ettevõtjate koondumine, 
mille eesmärk on pidevalt suurendada 
sisendkulusid. Nimetatud kulud on 
tarneahela talitlushäirete üks peamisi 
põhjusi, muutes õiglase lisandväärtuse 
jaotamise tarneahelas väga keeruliseks.

Or. fr

Selgitus

Il est primordial d'instaurer un Instrument européen de surveillance des prix des denrées 
alimentaires pour collecter des données concrètes sur la situation du marché. Ces données 
comprennent les prix du lait, le développement des coûts de production du lait, la demande, 
l'offre ainsi que les marges de tous les acteurs de la chaîne alimentaire. Cependant, une 
observation du marché n'est pas suffisante. L'Instrument européen de surveillance des prix 
des denrées alimentaires doit être équipé de tous les instruments nécessaires pour réagir - sur 
base des informations sur le marché dont il dispose - à des situations concrètes sur le marché, 
afin que l'offre puisse être adaptée à la demande. De plus, afin d'avoir une vision globalisée 
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du marché, l'Instrument européen de surveillance des prix des denrées alimentaires devrait 
pouvoir collecter des données sur les prix des intrans, lesquels sont de plus en plus 
rapidement liés à l'évolution des prix des marchés à terme des matières premières agricoles. 
La concentration des entreprises de l'amont est une réalité et il y a donc lieu d'intégrer ce 
secteur dans l'analyse.

Muudatusettepanek 1868
José Bové
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
II osa – II jaotis – III peatükk – 4. a jagu (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. a JAGU
TURU LÄBIPAISTVUS, TURUTEAVE 

JA KOHANDAMINE
Artikkel 116 a

Euroopa toiduainehindade 
jälgimisvahend
1. Andmaks ettevõtetele ja kõigile avaliku 
sektori asutustele selgemat ülevaadet 
hindade kujunemisest kogu toiduainete 
tarneahela ulatuses ning hõlbustamaks 
turuarengute tuvastamist ja kajastamist, 
esitab komisjon nõukogule ja 
parlamendile regulaarselt aruande 
Euroopa toiduainehindade 
jälgimisvahendi tegevusest ja uuringute 
tulemustest ning tagab nimetatud 
tulemuste avalikustamise.
2. Lõike 1 kohaldamiseks ja koostöös 
liikmesriikide statistikaametite ning 
riiklike hinnavaatluskeskustega kogub 
Euroopa toiduainehindade 
jälgimisvahend statistilisi andmeid ja 
teavet, mis on vajalik analüüside ja 
uuringute läbiviimiseks eelkõige 
järgmistes valdkondades:
b) hinnakujundusmehhanismid ja, nii 
palju kui võimalik, kasumimarginaalid 
kogu liidu ja liikmesriikide toiduainete 
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tarneahelas;
c) hindade arengusuundumused ja, nii 
palju kui võimalik, kasumimarginaalid 
kõigil liidu ja liikmesriikide toiduainete 
tarneahela tasanditel ning kõigis 
põllumajandus- ja toiduainetööstuse 
sektorites, eriti puu- ja juurvilja-, piima-
ja piimatoote- ning lihasektoris;
d) turuarengu prognoosid lühiajalises ja 
keskpikas perspektiivis.
Käesoleva lõike eesmärkide 
saavutamiseks uuritakse vahendi raames 
eelkõige eksporti ja importi, tootjahindu, 
tarbijahindu, kasumimarginaale ning 
tootmis-, töötlemis- ja turustuskulusid 
kõigil liidu ja liikmesriikide toiduainete 
tarneahela tasanditel;
e) kogutud statistiliste andmete põhjal 
arvutatakse Euroopa toiduainehindade 
jälgimisvahendi abil piima sihthinna 
vahemik. Nimetatud sihthinna vahemiku 
puhul võetakse arvesse tootmiskulusid. 
Kui hinnad ei vasta sihthinna 
vahemikule, siis soovitab Euroopa 
toiduainehindade jälgimisvahend 
kohandada tootmismahtu mitmete 
vahendite, sh artiklis 156 a kehtestatud 
meetmete kaudu, et pakkumine vastaks 
nõudlusele ja et vältida hindade langemist 
alla arvutatud sihthinna vahemikku.

Or. fr

Selgitus

Euroopa toiduainehindade jälgimisvahendi rakendamine on väga oluline, et koguda 
konkreetseid andmeid turuolukorra kohta, eelkõige piimahindade, piimatootmiskulude, 
nõudluse, pakkumise ja kõikide tarneahelas osalejate kasumimarginaalide kohta. Kuid mitte 
üksnes turu jälgimine ei ole oluline. Euroopa toiduainehindade jälgimisvahendil peavad 
olema piisavad abivahendid, et reageerida konkreetsele turuolukorrale, et kohandada 
tarnemahtu nõudlusele, kasutades oma turualaseid teadmisi.

Muudatusettepanek 1869
Britta Reimers
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 116 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 116 a
Euroopa toiduainehindade 

jälgimisvahend
Et lihtsustada turuarengute kajastamist 
tootja- ja tootmisharudevaheliste 
organisatsioonide poolt, avaldab Euroopa 
toiduainehindade jälgimisvahend 
koostöös Eurostati, liikmesriikide 
statistikaametite ja liikmesriikide 
hinnavaatluskeskustega regulaarselt 
uuringuid hinnasuundumuste kohta 
peamistes põllumajandussektorites ning 
samuti lühi- ja pikaajalisi prognoose.

Or. en

Muudatusettepanek 1870
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – -I peatükk (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-I peatükk
Üldsätted

Artikkel 116 a
Üldpõhimõtted

Kui käesolevas määruses või vastavalt 
sellele vastu võetud sätetes ei ole 
sätestatud teisiti, on kolmandate riikidega 
kauplemisel keelatud:
a) nõuda tasusid, mis on toimelt 
samaväärsed tollimaksuga;
b) kohaldada koguselisi piiranguid või 
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nendega samaväärse toimega meetmeid.

Or. es

Selgitus

Ollakse seisukohal, et tuleb alles jätta see peatükk ja sissejuhatav artikkel, mis kehtestab 
kohustusliku täitmise üldise aluspõhimõtte kauplemisel kolmandate riikidega.

Muudatusettepanek 1871
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 117 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks selliste juhtude 
kohaldamist, mil käesoleva määruse 
kohaselt nõutakse impordi- või 
ekspordilitsentsi, tuleb vabasse ringlusse 
lubamiseks importimisel või ühe või mitme 
põllumajandustoote liitu või liidust 
eksportimisel esitada litsents, võttes 
arvesse litsentside vajalikkust asjaomaste 
turgude korraldamisel ja eelkõige 
asjaomaste toodetega kauplemise üle 
järelevalve pidamisel.

1. Ilma et see piiraks selliste juhtude 
kohaldamist, mil käesoleva määruse 
kohaselt nõutakse impordi- või 
ekspordilitsentsi, tuleb vabasse ringlusse 
lubamiseks importimisel või ühe või mitme 
põllumajandustoote liitu või liidust 
eksportimisel esitada litsents, võttes 
arvesse litsentside vajalikkust asjaomaste 
turgude korraldamisel.

Or. de

Selgitus

Das Grundprinzip sollte sein, dass Lizenzen nur zur Verwaltung von Ein- und 
Ausfuhrzollkontingenten und beimGebrauch von Ausfuhrerstattungen nötig sind. Für 
Unternehmen stellen Lizenzen eine Last dar und solltendeshalb nicht als eine einfache Quelle 
für Statistiken, die auch anderswo beschafft werden können,missbraucht werden. Instrumente 
wie z.B der „Global Trade Atlas“ bieten präzise Daten über Handelsströmean, die direkt von 
Zollbehörden aus der gesamten Welt erlangt werden. Der europäische Milchsektor ist 
vonAusfuhren abhängig und diese Tendenz wird sich in den Jahren nach der Abschaffung der 
Milchkontingentewahrscheinlich weiter bestätigen. Eine allgemeine Lizenzpflicht, so wie sie 
vom Herrn Dantin vorgeschlagen wird, würde sicher die Ausfuhrleistung der EU-
Milchbranche beeinträchtigen. Händler würden Lizenzanträge inder Tat nur einreichen, 
wenn sie sich sicher sind, dass die Ausfuhren auch stattfinden können, da sonst die Sicherheit 
verfällt.
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Muudatusettepanek 1872
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 117 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

1. Ilma et see piiraks selliste juhtude 
kohaldamist, mil käesoleva määruse 
kohaselt nõutakse impordi- või 
ekspordilitsentsi, tuleb vabasse ringlusse 
lubamiseks importimisel või ühe või mitme 
põllumajandustoote liitu või liidust 
eksportimisel esitada litsents, võttes 
arvesse litsentside vajalikkust asjaomaste 
turgude korraldamisel ja eelkõige 
asjaomaste toodetega kauplemise üle 
järelevalve pidamisel.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. es

Muudatusettepanek 1873
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 117 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks selliste juhtude 
kohaldamist, mil käesoleva määruse 
kohaselt nõutakse impordi- või 
ekspordilitsentsi, tuleb vabasse ringlusse 
lubamiseks importimisel või ühe või mitme 
põllumajandustoote liitu või liidust 
eksportimisel esitada litsents, võttes 
arvesse litsentside vajalikkust asjaomaste 
turgude korraldamisel ja eelkõige 
asjaomaste toodetega kauplemise üle 
järelevalve pidamisel.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. es
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Muudatusettepanek 1874
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 117 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Konkreetselt võib kehtestada 
impordilitsentsi esitamise nõude järgmiste 
sektorite toodete importimiseks:
a) teravili;
b) riis;
c) suhkur;
d) seemned;
e) oliiviõli ja lauaoliivid CN-koodidega 
1509, 1510 00, 0709 90 39, 0711 20 90, 
2306 90 19, 1522 00 31 ja 1522 00 39;
f) lina ja kanep, kui kanep on sellega 
seotud;
g) puu- ja köögiviljad;
h) töödeldud puu- ja köögiviljad;
i) banaanid;
j) vein;
k) elustaimed;
l) veise- ja vasikaliha;
m) piim ja piimatooted;
n) sealiha;
o) lamba- ja kitseliha;
p) munad;
q) kodulinnud;
r) põllumajanduslikku päritolu 
etüülalkohol.
Konkreetselt võib kehtestada 
ekspordilitsentsi esitamise nõude 
järgmiste sektorite toodete eksportimiseks:
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a) teravili;
b) riis;
c) suhkur;
d) oliiviõli ja lauaoliivid, I lisa VII osa 
punktis a osutatud oliiviõli puhul;

e) puu- ja köögiviljad;
f) töödeldud puu- ja köögiviljad;
g) vein;
h) veise- ja vasikaliha;
i) piim ja piimatooted;
j) sealiha;
k) lamba- ja kitseliha;
l) munad;
m) kodulinnud;
n) põllumajanduslikku päritolu 
etüülalkohol.

Or. es

Selgitus

Nende põllumajandustoodete loetelu, mille kohta tuleb esitada impordi- või ekspordilitsents, 
peab olema määruses esitatud, säilitades selle kohta kehtiva määruse ((EÜ) nr 1234/2007) 
artiklites 130 ja 161 sätestatu, mistõttu ei pea see kuuluma delegeeritud õigusakti alla, nagu 
on sätestatud artiklis 118.

Muudatusettepanek 1875
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 117 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Euroopa Liitu imporditavad tooted 
peavad vastama samadele tootmis- ja 
turustamisnõuetele nagu liidu tooted ning 
ainult sel tingimusel saab nende jaoks 
väljastada vastava impordilitsentsi.
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Or. es

Muudatusettepanek 1876
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 117 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Kui Euroopa Liidus kehtivad 
turuhinnad ei kata ühenduse 
tootmiskulusid, peatab Euroopa Liit 
impordilitsentsid, kuni need tooted viiakse 
nõuetega vastavusse.

Or. es

Muudatusettepanek 1877
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 117 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liidu toodete suhtes kohaldatavad 
turustamiseeskirjad, sealhulgas 
veterinaaria ja fütosanitaaria ning 
toiduainete sektoris vastu võetud sätted, 
millega tagatakse toodete vastavus 
hügieeni- ja tervishoiunormidele ning 
loomade ja inimeste tervise kaitsele ning 
taimekaitsele, ning samuti 
keskkonnakaitse-eeskirjad kehtivad ka 
importtoodete suhtes. ELi imporditud 
toodetele, mille puhul ei ole nimetatud 
sätetest kinni peetud, impordilitsentsi ei 
väljastata.

Or. pt
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Muudatusettepanek 1878
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 118 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Võttes arvesse kaubanduse ja turu 
arengut, asjaomase turu vajadusi ning 
asjaomaste toodete impordi ja ekspordi 
üle peetavat järelevalvet, antakse 
komisjonile artikli 160 kohaselt õigus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte, et määrata 
kindlaks:

1. Võttes arvesse vajadust teostada 
järelevalvet toodete impordi üle, vajadust 
nõuetekohase turukorralduse järele ja 
vajadust piirata halduskoormust, antakse 
komisjonile artikli 160 kohaselt õigus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte, et määrata 
kindlaks:

Or. pl

Selgitus

System pozwoleń daje możliwość pozyskania informacji o zamiarach importerów i 
eksporterów, co do wielkości realizowanych obrotów w handlu z krajami trzecimi. W sytuacji 
istniejącej lub spodziewanej nierównowagi rynkowej dostarcza on cennych informacji 
umożliwiających właściwe zarządzanie rynkiem. Jego wdrażanie wiąże się jednak z 
ponoszeniem znacznych kosztów przez podmioty rynkowe i administracje krajów 
członkowskich (wydawanie pozwoleń, przyjmowanie i rozliczanie zabezpieczeń, kontrole, 
ograniczenie swobody działania podmiotów z uwagi na okres ważności pozwolenia). Zdaniem 
Polski system ten powinien być wykorzystywany, kiedy wymaga tego sytuacja i niezbędne 
informacje nie mogą być pozyskane w inny sposób, np. poprzez służby celne.

Muudatusettepanek 1879
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 118 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) põllumajandustoodete loetelu, mille 
puhul nõutakse impordi- või 
ekspordilitsentsi esitamist;

välja jäetud

Or. es
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Muudatusettepanek 1880
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 118 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) põllumajandustoodete loetelu, mille
puhul nõutakse impordi- või 
ekspordilitsentsi esitamist;

a) erakorralistel juhtudel ja kui 
asjaomaste turgude tõhusaks 
korraldamiseks on vajalik, et teatud 
põllumajandustoodete puhul nõutakse 
impordi- või ekspordilitsentsi esitamist;

Or. de

Muudatusettepanek 1881
Elisabeth Jeggle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 118 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) impordi sotsiaalsed ja 
keskkonnaalased miinimumstandardid, et 
tagada kolmandatest riikidest pärit 
toodete eeskirjade kohane turulepääs.

Or. de

Selgitus

Kolmandatest riikidest importimine ei tohi moonutada ELi siseturul konkurentsi ning 
kehtestada tuleb miinimumstandardid (sotsiaalsed, keskkonnaalased jne) ja neid vastavalt 
kontrollida.

Muudatusettepanek 1882
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 118 – lõige 1 – punkt b a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) taotluste esitamine ning litsentside 
väljaandmine ja nende kasutamine.

Or. de

Muudatusettepanek 1883
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 119 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) taotluste esitamise ning litsentside 
väljaandmise ja nende kasutamise kohta;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 1884
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 120 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 120 a
Imporditollimaksud

Kui käesoleva määrusega ei ole sätestatud 
teisiti, kohaldatakse artiklis 1 loetletud 
toodete suhtes ühise tollitariifistiku 
tollimaksumäära.

Or. es

Selgitus

See põhimõte on aluspõhimõte ja peab olema määrusesse lisatud.
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Muudatusettepanek 1885
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 120 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 120 a
Imporditollimaksud

Kui käesoleva määrusega ei ole sätestatud 
teisiti, kohaldatakse artiklis 1 loetletud 
toodete suhtes ühise tollitariifistiku 
tollimaksumäära.

Or. es

Selgitus

Oleme seisukohal, et see põhimõte on aluspõhimõte ja tuleb selle peatüki sissejuhatavasse 
artiklisse lisada sama skeemi järgi, mida on kasutatud praegu kehtivas määruses.

Muudatusettepanek 1886
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Eva Ortiz Vilella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 121 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rahvusvaheliste kokkulepete rakendamine Rahvusvaheliste ja muude kokkulepete 
rakendamine

Or. es

Selgitus

Oleme seisukohal, et selle artikli pealkirja nimi ei ole täpne, sest artiklis ei käsitleta õigust 
kehtestada imporditollimakse ainult vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 218 sõlmitud 
rahvusvaheliste lepingute alusel.
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Muudatusettepanek 1887
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 121 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab rakendusaktidega vastu 
meetmed selliste rahvusvaheliste 
kokkulepete rakendamiseks, mis on 
sõlmitud aluslepingu artikli 218 kohaselt 
või alusepingu artikli 43 lõike 2 kohaselt 
vastuvõetud mis tahes muu õigusakti või
ühise tollitariifistiku kohaselt seoses 
põllumajandustoodete imporditollimaksude 
arvutamisega. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu artikli 162 artiklis 2 
osutatud kontrollimenetluse kohaselt.

Komisjon võtab rakendusaktidega vastu 
meetmed selliste rahvusvaheliste 
kokkulepete rakendamiseks, mis on 
sõlmitud aluslepingu artikli 218 kohaselt 
või ühise tollitariifistiku kohaselt seoses 
põllumajandustoodete imporditollimaksude 
arvutamise meetodiga. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu artikli 162 
artiklis 2 osutatud kontrollimenetluse 
kohaselt.

Or. es

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on parandada artikli sõnastust, et see oleks paremini 
arusaadav.

Muudatusettepanek 1888
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 121 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 121 a
Teravilja imporditollimaksu arvutamine

1. Erandina artiklist 121 on CN-koodide 
1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 
(kõrgekvaliteediline pehme nisu), 
1002 00 00, 1005 10 90, 1005 90 00 ja 
1007 00 90 alla kuuluvate toodete, välja 
arvatud hübriidseemned, 
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imporditollimaks võrdne nende toodete 
suhtes importimisel kehtiva 
sekkumishinnaga ning seda 
suurendatakse 55% võrra, millest 
arvatakse maha kõnealuse kaubasaadetise 
suhtes kehtiv CIF-impordihind. See maks 
ei tohi siiski ületada ühise tollitariifistiku 
alusel kindlaksmääratud tavalist 
tollimaksumäära.
2. Lõikes 1 osutatud imporditollimaksu 
arvutab komisjon rakendusaktides 
tüüpiliste CIF-impordihindade põhjal, 
mis on kehtestatud kõnealuses lõikes 
märgitud toodetele regulaarselt.
3. Komisjon kehtestab delegeeritud 
õigusaktidega miinimumnõuded 
kõrgekvaliteedilise pehme nisu kohta.
4. Komisjon kehtestab rakendusaktidega:
i) arvessevõetavad hinnanoteeringud,
ii) võimaluse teavitada vajaduse korral 
ettevõtjaid kohaldatavast tollimaksust 
konkreetsetel juhtudel enne asjaomaste 
kaubasaadetiste saabumist.

Or. es

Selgitus

Ühtse ühise turukorralduse määruse ettepanekus ei ole märgitud teravilja ja riisi 
imporditollimaksude arvutamise meetodit, mis on küll olemas praegu kehtivas ühtse ühise 
turukorralduse määruses (määruse (EÜ) nr 1234/2007 artiklites 136–149) ja on samuti alles 
jäetud määruse eelnõusse, millega viiakse määrus vastavusse Lissaboni lepinguga. On 
seisukohal, et eelnevalt selgelt kehtestatud arvutusmeetodi sätestamine alusaktis, nagu 
praegu, muudab õigusakti läbipaistvamaks.

Muudatusettepanek 1889
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 121 b (uus)



PE492.804v01-00 36/158 AM\907936ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 121 b
Kooritud riisi imporditollimaksu 

arvutamine
1. Olenemata artiklist 121 määrab 
komisjon rakendusaktidega CN-koodi 
1006 20 alla kuuluva kooritud riisi 
imporditollimaksu kindlaks kümne päeva 
jooksul pärast asjaomase võrdlusperioodi 
lõppu vastavalt VII a lisa punktile 1.
Komisjon määrab rakendusaktidega 
kindlaks uue kohaldatava tollimaksu, kui 
kõnealuse lisa kohaselt tehtud arvutused 
osutavad vajadusele seda muuta. Kuni 
uue maksumäära kindlaksmääramiseni 
kohaldatakse varem kindlaksmääratud 
maksumäära.
2. VII a lisa punktis 1 osutatud impordi 
arvutamisel võetakse arvesse koguseid, 
mille importimiseks CN-koodi 1006 20 
alla kuuluva kooritud riisi, välja arvatud 
artiklis 121 c osutatud basmati riis, 
impordilitsentse asjaomasel 
võrdlusperioodil välja anti.
3. Aastakvoot on 449 678 tonni. Iga 
turustusaasta osakvoot vastab poolele 
aastakvoodist.

Or. es

Selgitus

Ühtse ühise turukorralduse määruse ettepanekus ei ole märgitud teravilja ja riisi 
imporditollimaksude arvutamise meetodit, mis on küll olemas praegu kehtivas ühtse ühise 
turukorralduse määruses (määruse (EÜ) nr 1234/2007 artiklites 136–149) ja on samuti alles 
jäetud määruse eelnõusse, millega viiakse määrus vastavusse Lissaboni lepinguga. On 
seisukohal, et eelnevalt selgelt kehtestatud arvutusmeetodi sätestamine alusaktis, nagu 
praegu, muudab õigusakti läbipaistvamaks.

Muudatusettepanek 1890
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 121 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 121 c
Kooritud basmati riisi imporditollimaksu 

arvutamine
Olenemata artiklist 121 võib VII b lisas 
loetletud CN-koodide 1006 20 17 ja 
1006 20 98 alla kuuluvate kooritud 
basmati riisi sortide suhtes kohaldada 
komisjoni poolt rakendusaktidega 
kindlaksmääratud tingimustel 
nullmääraga imporditollimaksu.

Or. es

Selgitus

Ühtse ühise turukorralduse määruse ettepanekus ei ole märgitud teravilja ja riisi 
imporditollimaksude arvutamise meetodit, mis on küll olemas praegu kehtivas ühtse ühise 
turukorralduse määruses (määruse (EÜ) nr 1234/2007 artiklites 136–149) ja on samuti alles 
jäetud määruse eelnõusse, millega viiakse määrus vastavusse Lissaboni lepinguga. On 
seisukohal, et eelnevalt selgelt kehtestatud arvutusmeetodi sätestamine alusaktis, nagu 
praegu, muudab õigusakti läbipaistvamaks.

Muudatusettepanek 1891
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 121 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 121 d
Kroovitud riisi imporditollimaksu 

arvutamine
1. Olenemata artiklist 121 määrab 
komisjon rakendusaktidega CN-koodi 
1006 30 alla kuuluva poolkroovitud või 
kroovitud riisi imporditollimaksu kindlaks 
kümne päeva jooksul pärast asjaomase 
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võrdlusperioodi lõppu vastavalt VII a lisa 
punktile 2.
Komisjon määrab rakendusaktidega 
kindlaks uue kohaldatava tollimaksu, kui 
kõnealuse lisa kohaselt tehtud arvutused 
osutavad vajadusele seda muuta. Kuni 
uue maksumäära kindlaksmääramiseni 
kohaldatakse varem kindlaksmääratud 
maksumäära.
2. VII a lisa punktis 2 osutatud impordi 
arvutamisel võetakse arvesse koguseid, 
mille importimiseks CN-koodi 1006 30 
alla kuuluva poolkroovitud või kroovitud 
riisi impordilitsentse asjaomasel 
võrdlusperioodil välja anti.

Or. es

Selgitus

Ühtse ühise turukorralduse määruse ettepanekus ei ole märgitud teravilja ja riisi 
imporditollimaksude arvutamise meetodit, mis on küll olemas praegu kehtivas ühtse ühise 
turukorralduse määruses (määruse (EÜ) nr 1234/2007 artiklites 136–149) ja on samuti alles 
jäetud määruse eelnõusse, millega viiakse määrus vastavusse Lissaboni lepinguga. On 
seisukohal, et eelnevalt selgelt kehtestatud arvutusmeetodi sätestamine alusaktis, nagu 
praegu, muudab õigusakti läbipaistvamaks.

Muudatusettepanek 1892
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 121 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 121 e
Purustatud riisi imporditollimaksu 

arvutamine
Olenemata artiklist 121 on CN-koodi 
1006 40 00 alla kuuluva purustatud riisi 
imporditollimaks 65 eurot tonni kohta.

Or. es
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Selgitus

Ühtse ühise turukorralduse määruse ettepanekus ei ole märgitud teravilja ja riisi 
imporditollimaksude arvutamise meetodit, mis on küll olemas praegu kehtivas ühtse ühise 
turukorralduse määruses (määruse (EÜ) nr 1234/2007 artiklites 136–149) ja on samuti alles 
jäetud määruse eelnõusse, millega viiakse määrus vastavusse Lissaboni lepinguga. On 
seisukohal, et eelnevalt selgelt kehtestatud arvutusmeetodi sätestamine alusaktis, nagu 
praegu, muudab õigusakti läbipaistvamaks.

Muudatusettepanek 1893
Iratxe García Pérez, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra, Sergio Gutiérrez Prieto

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 122 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kui kõnealuse kaubasaadetise 
deklareeritud hind piiril on kõrgem kui 
kauba kindel väärtus importimisel, millele 
on liidetud komisjoni kehtestatud 
protsendimäär, mis ei tohi ületada 
kõnealust kindlat väärtust rohkem kui 
10% võrra, nõutakse nimetatud väärtuse 
põhjal määratud imporditollimaksudega 
võrdväärse tagatise esitamist. Komisjon 
arvutab iga toote ja vastava ajavahemiku 
kohta iga turustuspäeva ja iga päritolu 
jaoks välja kindla impordiväärtuse, mis 
võrdub nende toodete tüüpiliste hindade 
kaalutud keskmisega liikmesriikide 
tüüpilistel imporditurgudel või vajaduse 
korral teistel turgudel ning millest on 
maha arvatud standardsumma 5 eurot 
100 kg kohta ja väärtuselised tollimaksud.
Lisaks peab asjaomane isik toote 
turustamise ja transportimise tingimusi 
tõendama, esitades toote ettevõtjate vahel 
kättetoimetamist ja toote importimisest 
kuni müügini tekkinud kulusid tõendavad 
dokumendid. Igal juhul peab kõnealustes 
tõendavates dokumentides olema 
märgitud toote liik või kaubanduslik tüüp 
vastavalt toodete esitlemise ja 
märgistamise sätetele, mis on esitatud 
vastavas turustamisalases ühenduse 
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õigusnormis, samuti toodete 
kaubakategooria ja kaal.

Or. es

Muudatusettepanek 1894
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 122 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kui kõnealuse kaubasaadetise 
deklareeritud hind piiril on kõrgem kui 
kauba kindel väärtus importimisel, millele 
on liidetud komisjoni kehtestatud 
protsendimäär, mis ei tohi ületada 
kõnealust kindlat väärtust rohkem kui 
10% võrra, nõutakse nimetatud kindla 
väärtuse põhjal määratud 
imporditollimaksudega võrdväärse 
tagatise esitamist. Komisjon arvutab iga 
toote ja vastava ajavahemiku kohta iga 
turustuspäeva ja iga päritolu jaoks välja 
kindla impordiväärtuse, mis võrdub nende 
toodete tüüpiliste hindade kaalutud 
keskmisega liikmesriikide tüüpilistel 
imporditurgudel või vajaduse korral 
teistel turgudel ning millest on maha 
arvatud standardsumma 5 eurot 100 kg 
kohta ja väärtuselised tollimaksud.
Lisaks peab asjaomane isik toote 
turustamise ja transportimise tingimusi 
tõendama, esitades toote ettevõtjate vahel 
kättetoimetamist ja toote importimisest 
kuni müügini tekkinud kulusid tõendavad 
dokumendid. Igal juhul peab kõnealustes 
tõendavates dokumentides olema 
märgitud toote liik või kaubanduslik tüüp 
vastavalt toodete esitlemise ja 
märgistamise sätetele, mis on esitatud 
vastavas turustamisalases ühenduse 
õigusnormis, samuti toodete 
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kaubakategooria ja kaal.

Or. es

Selgitus

Se debe mencionar expresamente el valor de importación a tanto alzado como valor de 
verificación del precio declarado, ya que se calcula sobre una base diaria y simplifica la 
gestión en Aduanas y que no se sustituya por el valor unitario que establece el Código 
Aduanero Común para los productos perecederos cuya base de cálculo es un periodo de 14 
días, que no refleja las fluctuaciones a las que está sometido el mercado de las frutas y 
hortalizas. Para poder garantizar la veracidad de la factura de compra en todos los métodos 
“de despacho de aduanas”, el operador deberá demostrar que el precio declarado en aduana 
es el de la mercancía que realmente importó.

Muudatusettepanek 1895
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 122 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Sellise rikneva importkauba 
tolliväärtuse, mille puhul sõltub ühise 
tollitariifistiku kohaldamine 
komisjonimüügiks imporditud kaubapartii 
sisseveohinnast, võib kindlaks määrata 
otse vastavalt tolliseadustiku artikli 30 
lõike 2 punktile c ja see võrdub kindla 
impordiväärtusega.

Or. es

Muudatusettepanek 1896
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 122 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Sellise rikneva importkauba 
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tolliväärtuse, mille puhul sõltub ühise 
tollitariifistiku kohaldamine 
komisjonimüügiks imporditud kaubapartii 
sisseveohinnast, võib kindlaks määrata 
otse vastavalt tolliseadustiku artikli 30 
lõike 2 punktile c ja see võrdub kindla 
impordiväärtusega.

Or. es

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on täpsustada, et komisjonimüügiks mõeldud riknevate toodete 
puhul langeb ühikuväärtus kokku kindla impordiväärtusega.

Muudatusettepanek 1897
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 122 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tolliseadustiku rakendussätete artikli 
248 kohaldamisel hõlmavad tolliametite 
teostatavad kontrollid selleks, et teha 
kindlaks, kas tagatis tuleks esitada, 
tolliväärtuse kontrolli asjaomaste toodete 
ühikuväärtuse suhtes, nagu on osutatud 
tolliseadustiku artikli 30 lõike 2 punktis c.

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 1898
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 122 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tolliseadustiku rakendussätete artikli 
248 kohaldamisel hõlmavad tolliametite 

välja jäetud
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teostatavad kontrollid selleks, et teha 
kindlaks, kas tagatis tuleks esitada, 
tolliväärtuse kontrolli asjaomaste toodete 
ühikuväärtuse suhtes, nagu on osutatud 
tolliseadustiku artikli 30 lõike 2 punktis c.

Or. es

Muudatusettepanek 1899
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 122 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Võttes arvesse süsteemi tõhusust, 
antakse komisjonile artikli 160 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, 
milles sätestatakse, et käesoleva artikli 
lõikes 2 osutatud tolliasutuse tehtavate 
kontrollidega kontrollitakse täiendavalt 
või alternatiivina tolliväärtust 
ühikuväärtuse suhtes, sealhulgas 
tolliväärtuse kontrolli muu väärtuse 
suhtes.

välja jäetud

Komisjon võtab rakendusaktidega vastu 
eeskirjad käesoleva lõike esimeses lõigus 
osutatud muu väärtuse arvutamiseks. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
artikli 162 artiklis 2 osutatud 
kontrollimenetluse kohaselt.

Or. es

Muudatusettepanek 1900
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 122 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Võttes arvesse süsteemi tõhusust, 
antakse komisjonile artikli 160 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, 
milles sätestatakse, et käesoleva artikli 
lõikes 2 osutatud tolliasutuse tehtavate 
kontrollidega kontrollitakse täiendavalt 
või alternatiivina tolliväärtust 
ühikuväärtuse suhtes, sealhulgas 
tolliväärtuse kontrolli muu väärtuse 
suhtes.

välja jäetud

Komisjon võtab rakendusaktidega vastu 
eeskirjad käesoleva lõike esimeses lõigus 
osutatud muu väärtuse arvutamiseks. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
artikli 162 artiklis 2 osutatud 
kontrollimenetluse kohaselt.

Or. es

Muudatusettepanek 1901
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 122 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võttes arvesse süsteemi tõhusust, antakse 
komisjonile artikli 160 kohaselt õigus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte, milles 
sätestatakse, et käesoleva artikli lõikes 2 
osutatud tolliasutuse tehtavate 
kontrollidega kontrollitakse täiendavalt või 
alternatiivina tolliväärtust ühikuväärtuse 
suhtes, sealhulgas tolliväärtuse kontrolli 
muu väärtuse suhtes.

Võttes arvesse süsteemi tõhusust, antakse 
komisjonile artikli 160 kohaselt õigus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte, milles 
sätestatakse, et käesoleva artikli lõikes 2 
osutatud tolliasutuse tehtavate 
kontrollidega kontrollitakse täiendavalt või 
alternatiivina tolliväärtust ühikuväärtuse 
suhtes, sealhulgas tolliväärtuse kontrolli 
muu väärtuse suhtes. Igal juhul ei või selle 
õiguse tulemusel kunagi kasutada 
tuletatud meetodit, mis võimaldaks 
vähendada täiendavat maksu 
miinimumini või vältida selle 
kohaldamist.
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Or. es

Selgitus

Kolmandatest riikidest pärit impordi puhul tuleb nõuda vastastikkuse põhimõtte järgimist, et 
vältida probleeme seoses toiduohutusega. Seetõttu tuleb nende toodete tootmisel rangelt 
nõuda tervishoiu- ja taimekaitse meetmeid ning ka keskkonnanõuete täitmist (kliimamuutuse 
vastu võitlemine). Tuleb saavutada see, et need meetmed ja nõuded on uus ja ajakohastatud 
ühenduse eelis maailmakaubanduses.

Muudatusettepanek 1902
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 122 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võttes arvesse süsteemi tõhusust, antakse 
komisjonile artikli 160 kohaselt õigus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte, milles 
sätestatakse, et käesoleva artikli lõikes 2 
osutatud tolliasutuse tehtavate 
kontrollidega kontrollitakse täiendavalt või 
alternatiivina tolliväärtust ühikuväärtuse 
suhtes, sealhulgas tolliväärtuse kontrolli 
muu väärtuse suhtes.

Võttes arvesse süsteemi tõhusust, antakse 
komisjonile artikli 160 kohaselt õigus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte, milles 
sätestatakse, et käesoleva artikli lõikes 2 
osutatud tolliasutuse tehtavate 
kontrollidega kontrollitakse täiendavalt või 
alternatiivina tolliväärtust ühikuväärtuse 
suhtes, sealhulgas tolliväärtuse kontrolli 
muu väärtuse suhtes. Mitte mingil juhul ei 
too see volitus endaga kaasa deduktiivset 
meetodit, mis lubab vähendada seda 
täiendavat õigust miinimumini või vältida 
selle rakendamist.

Or. en

Muudatusettepanek 1903
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 122 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab rakendusaktidega vastu 
eeskirjad käesoleva lõike esimeses lõigus 

Komisjon võtab rakendusaktidega vastu 
eeskirjad käesoleva lõike esimeses lõigus 
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osutatud muu väärtuse arvutamiseks. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
artikli 162 artiklis 2 osutatud 
kontrollimenetluse kohaselt.

osutatud muu väärtuse arvutamiseks ning 
iga imporditud kaubapartii jälgitavuse 
tagamiseks. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu artikli 162 artiklis 2 
osutatud kontrollimenetluse kohaselt.

Or. es

Muudatusettepanek 1904
Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 123 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjoni volitatakse võtma vastu 
delegeeritud õigusakte kooskõlas 
artikliga 160, tagamaks, et imporditud 
tooted vastavad liidu minimaalsetele 
kvaliteedi- ja keskkonnastandarditele;

Or. en

Muudatusettepanek 1905
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 125 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajandustoodete impordi 
tariifikvoodid liidus (või selle osas)
vabasse ringlusse lubamiseks või liidu 
põllumajandustoodete kolmandatesse 
riikidesse impordi tariifikvoodid, mida liit 
peab aluslepingu artikli 218 kohaselt või 
vastavalt aluslepingu artikli 43 lõikele 2 
vastuvõetud mõne muu õigusakti kohaselt 
sõlmitud kokkuleppest tulenevalt osaliselt 
või täielikult haldama, avatakse ja/või 
hallatakse vastavalt vajadusele komisjoni 

1. Põllumajandustoodete impordi 
tariifikvoodid liidus vabasse ringlusse 
lubamiseks või liidu põllumajandustoodete 
kolmandatesse riikidesse impordi 
tariifikvoodid, mida liit peab aluslepingu 
artikli 218 kohaselt või vastavalt 
aluslepingu artikli 43 lõikele 2 vastuvõetud 
mõne muu õigusakti kohaselt sõlmitud 
kokkuleppest tulenevalt osaliselt või 
täielikult haldama, avatakse ja/või 
hallatakse vastavalt vajadusele komisjoni 
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poolt delegeeritud ja rakendusaktidega 
vastavalt artiklitele 126–128.

poolt delegeeritud ja rakendusaktidega 
vastavalt artiklitele 126–128.

Or. es

Selgitus

On oluline, et määruse tekstis säiliks sõnaselge viide maisi- ja suhkrurookvoodile Hispaania 
puhul ja maisikvoodile Portugali puhul, mis tuleneb rahvusvahelistest kohustustest, kooskõlas 
kehtiva ühise turukorralduse määruse artikli 146 lõikega 2.

Muudatusettepanek 1906
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 125 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajandustoodete impordi 
tariifikvoodid liidus (või selle osas) 
vabasse ringlusse lubamiseks või liidu 
põllumajandustoodete kolmandatesse 
riikidesse impordi tariifikvoodid, mida liit 
peab aluslepingu artikli 218 kohaselt või 
vastavalt aluslepingu artikli 43 lõikele 2 
vastuvõetud mõne muu õigusakti kohaselt 
sõlmitud kokkuleppest tulenevalt osaliselt 
või täielikult haldama, avatakse ja/või 
hallatakse vastavalt vajadusele komisjoni 
poolt delegeeritud ja rakendusaktidega 
vastavalt artiklitele 126–128.

1. Põllumajandustoodete impordi 
tariifikvoodid liidus (või selle osas) 
vabasse ringlusse lubamiseks või liidu 
põllumajandustoodete kolmandatesse 
riikidesse impordi tariifikvoodid, mida liit 
peab aluslepingu artikli 218 kohaselt või 
vastavalt aluslepingu artikli 43 lõikele 2 
vastuvõetud mõne muu õigusakti kohaselt 
sõlmitud kokkuleppest tulenevalt osaliselt 
või täielikult haldama, avatakse ja/või 
hallatakse vastavalt vajadusele komisjoni 
poolt delegeeritud ja rakendusaktidega 
vastavalt artiklitele 126–128, ilma et see 
piiraks praegusest traditsioonilisest 
kaubandusest tulenevaid kvoote.

Or. pt

Muudatusettepanek 1907
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 125 – lõige 3 – punkt a



PE492.804v01-00 48/158 AM\907936ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) võetakse vajaduse korral impordi 
tariifikvootide jaoks arvesse liidu turu 
tarnevajadusi ja selle turu tasakaalu 
valvamise vajadust, või

a) võetakse vajaduse korral impordi 
tariifikvootide jaoks, v.a suhkrusektori 
puhul, arvesse liidu turu tarnevajadusi nii 
toorainete kui ka valmistoodete osas ja 
selle turu tasakaalu valvamise vajadust või

Or. fr

Muudatusettepanek 1908
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 125 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) võetakse vajaduse korral impordi 
tariifikvootide jaoks arvesse liidu turu 
tarnevajadusi ja selle turu tasakaalu 
valvamise vajadust, või

a) võetakse vajaduse korral impordi 
tariifikvootide jaoks arvesse liidu turu
tarnevajadusi, selle turu tasakaalu 
valvamise vajadust ja et arendada uusi 
järgnevaid turgusid tööstustoodete 
tootmise valdkonnas, tagades 
konkurentsivõimeliste maailmahindadega 
tarnete kindluse ja pidevuse, või

Or. en

Selgitus

Praegu saavad ettevõtted, mis toodavad nn tööstuskemikaale põllumajanduslikest 
toorainetest, tänu tariifikvoodile 400 000 tonni suhkrut, mida nad võivad tollimaksuvabalt 
importida. See kvoot ei ole aga vältinud Euroopa biotoorainel põhineva tootmise võimsuse 
vähenemist, sest kvootide jaotamise eeskirjad ei taga tarnete kindlust ja pidevust. Sellise 
kindluse puudumisel suunatakse investeeringuid (mis sõltuvad väga palju toorainekuludest) 
jätkuvalt kolmandatesse riikidesse.

Muudatusettepanek 1909
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 125 – lõige 3 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) võetakse vajaduse korral impordi 
tariifikvootide jaoks arvesse liidu turu 
tarnevajadusi ja selle turu tasakaalu 
valvamise vajadust, või

a) võetakse vajaduse korral impordi 
tariifikvootide jaoks arvesse nii liidu turu 
tarnevajadusi ja selle turu tasakaalu 
valvamise vajadust kui ka minevikus 
nõuetekohaselt kindlaksmääratud 
konkreetseid vajadusi seoses teatud 
toodetega liikmesriikide tasandil või

Or. pt

Muudatusettepanek 1910
George Lyon, Sarah Ludford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 125 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 125 a
Imporditollimaksude peatamine 

suhkrusektoris
1. Iga aasta 30. novembriks koostab 
komisjon prognoosi ELi imporditava 
roosuhkru eeldatava mahu kohta sellel 
turustusaastal.
2. Lõike 1 alusel koostatav prognoos 
põhineb ELi ja roosuhkrut eksportivate 
riikide vaheliste lepingute alusel toimuva 
ekspordi hindamisel.
3. Kui komisjoni prognoos impordi kohta 
on väiksem kui 3,5 miljonit tonni, võtab 
komisjon vastu delegeeritud õigusakti 
kooskõlas artikliga 160, milles 
sätestatakse imporditollimaksude 
peatamine roosuhkru impordile, mis 
võrdub 50 protsendiga täiendavast 
impordist, mida on vaja selleks, et 
koguimport oleks 3,5 miljonit tonni.
4. Komisjon vaatab oma lõike 1 kohase 
prognoosi läbi 30. juuniks, et lisada 
ajakohast teavet impordi kohta, mis 
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toimub kaubanduslepingute alusel 
roosuhkrut eksportivate riikidega, ja 
lõikes 3 osutatud impordi kohta. Kui 
komisjoni prognoos impordi kohta on 
väiksem kui 3,5 miljonit tonni, võtab 
komisjon vastu delegeeritud õigusakti, 
milles sätestatakse imporditollimaksude 
peatamine roosuhkru impordile, mida on 
vaja selleks, et prognoositav koguimport 
oleks 3,5 miljonit tonni.

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 
permit additional imports at zero duty where imports fall below anticipated levels.

Muudatusettepanek 1911
Richard Ashworth, Julie Girling, Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 125 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 125 a
Imporditollimaksude peatamine 

suhkrusektoris
1. Iga aasta 30. novembriks koostab 
komisjon prognoosi ELi imporditava 
roosuhkru eeldatava mahu kohta sellel 
turustusaastal.
2. Lõike 1 alusel koostatav prognoos 
põhineb ELi ja roosuhkrut eksportivate 
riikide vaheliste lepingute alusel toimuva 
ekspordi hindamisel.
3. Kui komisjoni prognoos impordi kohta 
on väiksem kui 3,5 miljonit tonni, võtab 
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komisjon vastu delegeeritud õigusakti 
kooskõlas artikliga 160, milles 
sätestatakse imporditollimaksude 
peatamine roosuhkru impordile, mis 
võrdub 50 protsendiga täiendavast 
impordist, mida on vaja selleks, et 
koguimport oleks 3,5 miljonit tonni.
4. Komisjon vaatab oma lõike 1 kohase 
prognoosi läbi 30. juuniks, et lisada 
ajakohast teavet impordi kohta, mis 
toimub kaubanduslepingute alusel 
roosuhkrut eksportivate riikidega, ja 
lõikes 3 osutatud impordi kohta. Kui 
komisjoni prognoos impordi kohta on 
väiksem kui 3,5 miljonit tonni, võtab 
komisjon vastu delegeeritud õigusakti, 
milles sätestatakse imporditollimaksude 
peatamine roosuhkru impordile, mida on 
vaja selleks, et prognoositav koguimport 
oleks 3,5 miljonit tonni.

Or. en

Selgitus

2006. aasta suhkrureformi ajal prognoosis komisjon, et roosuhkru import suureneb 
3,5 miljoni tonnini aastaks 2012. Sellest alates on toimunud märkimisväärne tõus roosuhkru 
rafineerimise suutlikkuses. Siiski on import sooduspartneritelt jäänud alla oodatud taseme, 
jättes rafineerimistehased juurdepääsuta toorainele. Et tagada tarnete mitmekesisus ELi 
suhkrusektoris ja õiglane tasakaal roo- ja peedisuhkru tootjate õiguste ja kohustuste vahel, 
tuleks komisjoni kohustada lubama täiendavat importi tollimaksu nulltasemel, kui import jääb 
alla oodatava taseme.

Muudatusettepanek 1912
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 125 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 125 a
Erieeskirjad

Impordi tariifikvootide puhul Hispaanias 
2 000 000 tonni maisi kohta ja 300 000 
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tonni suhkruroo kohta ning 500 000 tonni 
maisi impordi kohta Portugalis võib 
komisjon vastu võtta delegeeritud 
õigusakte, et kehtestada vajalikud sätted 
impordi tariifikvoodi alla kuuluva impordi 
teostamiseks ning vajaduse korral 
huvitatud liikmesriikide makseasutuste 
imporditavate koguste riiklikuks 
ladustamiseks ja turustamiseks nende 
liikmesriikide turgudel.

Or. es

Muudatusettepanek 1913
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 125 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 125 a
Erieeskirjad

Impordi tariifikvootide puhul Hispaanias 
2 000 000 tonni maisi kohta ja 300 000 
tonni suhkruroo kohta ning 500 000 tonni 
maisi impordi kohta Portugalis võib 
komisjon vastu võtta delegeeritud 
õigusakte, et kehtestada vajalikud sätted 
impordi tariifikvoodi alla kuuluva impordi 
teostamiseks ning vajaduse korral 
huvitatud liikmesriikide makseasutuste 
imporditavate koguste riiklikuks 
ladustamiseks ja turustamiseks nende 
liikmesriikide turgudel.

Or. es

Selgitus

On oluline, et määruse tekstis säiliks sõnaselge viide maisi- ja suhkrurookvoodile Hispaania 
puhul ja maisikvoodile Portugali puhul, mis tuleneb rahvusvahelistest kohustustest, kooskõlas 
kehtiva ühise turukorralduse määruse artikli 146 lõikega 2.
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Muudatusettepanek 1914
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 126 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) määrata tingimusi ja abikõlblikkuse 
nõudeid, mida ettevõtja peab täitma 
impordi tariifikvoodi raames taotluse 
esitamisel; asjaomaste sätetega võib 
nõuda minimaalset kogemust kauplemisel 
kolmandate riikide ja samaväärsete 
territooriumidega või töötlemistoimingu 
puhul minimaalset kogemust, mis on 
väljendatud miinimumkoguse ja 
minimaalse ajavahemikuga vastavas 
turusektoris; kõnealused sätted võivad 
hõlmata erieeskirju, et võtta arvesse 
teatava sektori vajadusi ja kehtivat tava 
ning töötleva tööstuse kasutusi ja 
vajadusi;

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Kõnealune õigusakt on samastatav rohkem rakendusakti mõistega, see tähendab aktiga, mis 
on vastu võetud alusaktides sätestatud aspektide kohaldamiseks kogu liidus ühetaoliselt kui 
delegeeritud õigusaktiga.

Muudatusettepanek 1915
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 127 – lõige 1 – lõik 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) määrata tingimusi ja abikõlblikkuse 
nõudeid, mida ettevõtja peab täitma 
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impordi tariifikvoodi raames taotluse 
esitamisel; asjaomaste sätetega võib 
nõuda minimaalset kogemust kauplemisel 
kolmandate riikide ja samaväärsete 
territooriumidega või töötlemistoimingu 
puhul minimaalset kogemust, mis on 
väljendatud miinimumkoguse ja 
minimaalse ajavahemikuga vastavas 
turusektoris; kõnealused sätted võivad 
hõlmata erieeskirju, et võtta arvesse 
teatava sektori vajadusi ja kehtivat tava 
ning töötleva tööstuse kasutusi ja 
vajadusi;

Or. es

Muudatusettepanek 1916
Albert Deß, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Christa Klaß, Hans-Peter Mayer, Manfred 
Weber, Martin Kastler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 129 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 129 a
Humalaimport

1. Humalasektori tooteid võib 
kolmandatest riikidest importida üksnes 
juhul, kui nende kvaliteedistandardid on 
vähemalt samaväärsed ühenduses 
koristatud sarnaste saaduste või nendest 
saadustest valmistatud toodete 
kvaliteedistandarditega.
2. Tooteid käsitletakse lõikes 1 osutatud 
standardile vastavatena, kui nendega on 
kaasas päritoluriigi ametiasutuse 
väljaantud tõend, mis on tunnistatud 
samaväärseks artiklis 59 a osutatud 
sertifikaadiga.
Humalapulbri, suurema 
lupuliinisisaldusega humalapulbri, 
humalaekstrakti ja segatud 
humalatoodete puhul võib tõendi 
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samaväärseks tunnistada üksnes juhul, 
kui nende toodete alfahappe sisaldus ei 
ole madalam kui nende valmistamiseks 
kasutatud humala alfahappe sisaldus.
Nende tõendite samaväärsust 
kontrollitakse komisjoni poolt vastu 
võetud üksikasjalike eeskirjade järgi.

Or. de

Muudatusettepanek 1917
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 129 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 129 a
Humalaimport

1. Humalasektori tooteid võib 
kolmandatest riikidest importida üksnes 
juhul, kui nende kvaliteedistandardid on 
vähemalt samaväärsed liidus koristatud 
sarnaste saaduste või nendest saadustest 
valmistatud toodete 
kvaliteedistandarditega.
2. Tooteid käsitletakse lõikes 1 osutatud 
standardile vastavatena, kui nendega on 
kaasas päritoluriigi ametiasutuse 
väljastatud tõend, mis on tunnistatud 
samaväärseks artiklis 64 a osutatud 
sertifikaadiga.
Humalapulbri, suurema 
lupuliinisisaldusega humalapulbri, 
humalaekstrakti ja segatud 
humalatoodete puhul võib tõendi 
samaväärseks tunnistada üksnes juhul,
kui nende toodete alfahappesisaldus ei ole 
madalam kui nende valmistamiseks 
kasutatud humala alfahappesisaldus.
3. Halduskoormuse vähendamiseks võib 
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komisjon delegeeritud õigusaktidega 
kehtestada tingimused, mille kohaselt 
vastavustunnistuse ja pakendite 
märgistamisega seotud kohustusi ei 
kohaldata.
4. Komisjon võib rakendusaktidega vastu 
võtta eeskirjad seoses käesoleva artikliga, 
sealhulgas eeskirjad vastavustunnistuse 
tunnustamise ja humala impordi 
kontrollimise kohta.

Or. es

Selgitus

Praeguses ühtse ühise turukorralduse määruse artiklis 158 humalaimpordi kohta kehtestatud 
erisätted, mille alusel nõutakse importtoodete kohta samaväärset kvaliteedisertifikaati, nagu 
nõutakse liidu toodete kohta, tuleks ette näha ka ettepaneku tekstis. See eeldab 
kvaliteedinõuet, mida ei ole kohane välja jätta, eriti kui soovime kaubanduses kolmandate 
riikidega suuremat vastastikkust.

Muudatusettepanek 1918
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 130 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui valge suhkru maailmaturuhind ületab 
valge suhkru Euroopa võrdlushinda, on 
komisjonil õigus tavapäraste tollimäärade 
kohaldamine igat liiki suhkru suhtes 
komisjoni määratud perioodiks täielikult 
või osaliselt peatada, et tagada Euroopa 
turul piisav suhkruga varustamine.

Or. de

Selgitus

Turukorralduse ja impordieeskirjade senine süsteem ei sobi – arvestades kõrgeid 
maailmaturuhindasid – Euroopa turu piisavaks toidu ja jookidega varustamiseks.
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Muudatusettepanek 1919
Ulrike Rodust

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 130 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 130 a
Imporditollimaksude kohaldamise 

peatamine suhkrusektoris
Kui valge suhkru maailmaturuhind ületab 
valge suhkru Euroopa võrdlushinda, on 
komisjonil õigus tavapäraste tollimäärade 
kohaldamine igat liiki suhkru suhtes 
komisjoni määratud perioodiks täielikult 
või osaliselt peatada, et tagada Euroopa 
turul piisav suhkruga varustamine.

Or. de

Selgitus

Turukorralduse ja impordieeskirjade senine süsteem ei sobi – arvestades kõrgeid 
maailmaturuhindasid – Euroopa turu piisavaks toidu ja jookidega varustamiseks.

Muudatusettepanek 1920
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 130 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 130 a
Importtoodete suhtes kohaldatavad 

erandid ning eritagatis suhkrusektoris
Võttes arvesse suhkrusektori eripära, 
antakse komisjonile vastavalt artiklile 160 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte 
suhkruroo impordilitsentside kohta 
järgmistes valdkondades:
a) igal turustusperioodil väljastatavate 
litsentside arv selleks, et tagada 
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täiskoormusega rafineerimistehaste 
toorainega varustamise vajadused. 
Litsentse võib väljastada kogu 
turustusaasta vältel ning need kehtivad 
ainult asjaomasel turustusaastal;
b) komisjon koostab iga turustusaasta 
alguses impordiprognoosi rafineerimiseks 
vajaliku suhkruroo kohta, võttes aluseks 
päritolueelistused. Kui impordiprognoos 
jääb alla täiskoormusega 
rafineerimistehaste varustamiseks 
vajaliku koguse, võib väljastada 
impordilitsentse puuduva koguse 
sissetoomiseks mis tahes päritolukohast 
nullmaksumääraga tollimaksuga. Need 
täiendavad impordilitsentsid võib välja 
jagada turustusaasta eri etappidel.

Or. pt

Muudatusettepanek 1921
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 130 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 130 a
Erisätted rafineerimiseks mõeldud 

suhkruroo impordi kohta
1. Kehtestatakse täiskoormusega 
rafineerimistehaste varustamise 
vajadused koguses 3 500 000 tonni 
suhkruroogu turustusaasta kohta 
(oktoober–september), mis eraldatakse 
liikmesriikidele järgmiselt:
a) [ ] tonni Bulgaariale;
b) [ ] tonni Prantsusmaale;
c) [ ] tonni Itaaliale;
d) [ ] tonni Portugalile;
e) [ ] tonni Hispaaniale;
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f) [ ] tonni Rumeeniale;
g) [ ] tonni Soomele;
h) [ ] tonni Ühendkuningriigile.
2. Impordilitsentsid rafineerimiseks 
mõeldud suhkruroo kohta antakse 
täiskoormusega rafineerimistehastele 
lõikes 1 märgitud normi piires. Litsentse 
võib taotleda kogu turustusaasta vältel ja 
need peavad olema kehtivad kuni 
turustusaasta lõpuni.
3. Komisjon koostab iga turustusaasta 
alguses impordiprognoosi suhkruroo 
kohta, võttes aluseks päritolueelistused. 
Kui see prognoos jääb alla lõikes 1 
märgitud koguse, mis on vajalik 
täiskoormusega rafineerimistehaste 
varustamiseks, ja kui on täiskoormusega 
rafineerimistehaste toorainega 
varustamise tagamiseks vajalik, peatab 
komisjon suhkruroo suhtes 
imporditariifide kohaldamise.

Or. pt

Muudatusettepanek 1922
Luis Manuel Capoulas Santos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 130 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 130 a
Traditsiooniline tarnevajadus suhkru 

rafineerimise sektoris
1. Kuni turustusaasta 2019/2020 lõpuni 
on kindlaksmääratud traditsiooniline 
tarnevajadus liidus suhkru 
rafineerimiseks 3 500 000 tonni suhkrut 
turustusaasta kohta, väljendatuna valge 
suhkruna.
2. Portugalis 2005. aastal tegutsevat 
ainsat suhkrupeedi töötlemise tehast 
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loetakse täiskoormusega 
rafineerimistehaseks.
3. Rafineerimiseks ette nähtud suhkru 
impordilitsentse väljastatakse ainult 
täiskoormusega rafineerimistehastele ja 
tingimusel, et asjaomased kogused ei 
ületa koguseid, mida tohib importida 
lõikes 1 osutatud traditsioonilise 
tarnevajaduse raames. Kõnealuseid 
litsentse võib üle kanda ainult 
täiskoormusega rafineerimistehaste vahel 
ning litsentside kehtivus lõpeb selle 
turustusaasta lõpul, mille jaoks need 
väljastati.
Käesolevat lõiget kohaldatakse iga 
turustusaasta esimese kuue kuu suhtes.
4. Arvestades vajadust tagada, et 
rafineerimiseks mõeldud imporditud 
suhkur rafineeritakse käesoleva alajao 
kohaselt, võib komisjon kooskõlas 
artikliga 160 võtta delegeeritud 
õigusaktidega vastu
a) teatavad mõisted lõikes 1 osutatud 
impordikorra toimimise kohta;
b) tingimused ja nõuded, mida ettevõtja 
peab järgima impordilitsentsi taotluse 
esitamisel, sealhulgas tagatise esitamine;
c) eeskirjad kehtestatavate 
halduskaristuste kohta.
5. Komisjon võib kooskõlas artikli 162 
lõikes 2 osutatud kontrollimenetluse teel 
vastu võetud rakendusaktidega vastu võtta 
vajalikud eeskirjad, mis käsitlevad 
tõendavaid dokumente, mis tuleb esitada 
seoses importijate, eriti täiskoormusega 
rafineerimistehaste suhtes kohaldatavate 
nõudmiste ja kohustusega.

Or. pt

Muudatusettepanek 1923
Dimitar Stoyanov
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 130 а (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 130 a
Traditsiooniline tarnevajadus 

rafineerimiseks 

1. Kuni turustusaasta 2019/2020 lõpuni 
on traditsiooniline tarnevajadus suhkru 
rafineerimiseks ELi jaoks kindlaks 
määratud 3 500 000 tonni suhkrut 
turustusaasta kohta, väljendatuna valge 
suhkruna.
2. Komisjon võib rakendusaktide abil 
kooskõlas artikliga 160 vähendada 
lõikes 1 osutatud traditsioonilise 
tarnevajaduse ulatust, kui komisjon teeb 
kindlaks, et kõnealuse turustusaasta 
puhul ületab suhkru ja isoglükoosi 
koguimport märkimisväärselt nõudlust 
toorsuhkru järele. Sel juhul teostatakse 
traditsioonilise tarnevajaduse koguste 
vähendamist alati paralleelselt 
suhkrupeedi- ja isoglükoosikvootide 
vähendamisega, samal ajal kui 
maksimaalsete impordikoguste 
vähendamist silmas pidades kehtestab 
komisjon kõigi kolme toote vähendamise 
ühismäära.
3. Portugalis ainsat 2005. aastal 
tegutsevat suhkrupeeti töötlevat tehast 
loetakse täiskoormusega 
rafineerimistehaseks.
4. Impordilitsentse rafineerimiseks 
mõeldud suhkrule antakse 
täiskoormusega rafineerimistehastele 
välja ainult tingimusel, et kõnealused 
kogused ei ületa koguseid, mida võib 
importida lõikes 1 osutatud 
traditsiooniliste tarnevajaduste raames. 
Litsentse võib vahetada ainult 
täiskoormusega rafineerimistehaste vahel 
ja nende kehtivus aegub selle 
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turustusaasta lõpus, mille kohta need 
välja anti. Käesolevat lõiget kohaldatakse 
iga turustusaasta esimese kolme kuu 
suhtes.
5. Võttes arvesse vajadust tagada, et 
rafineerimiseks mõeldud suhkrut 
rafineeritakse kooskõlas käesoleva 
alajaoga, võib komisjon kooskõlas 
artikliga 160 võtta delegeeritud 
õigusaktidega vastu
a) teatavad mõisted lõikes 1 osutatud 
impordikorra toimimise kohta;
b) tingimused ja nõuded, mida ettevõtja 
peab järgima impordilitsentsi taotluse 
esitamisel, sealhulgas tagatise esitamine;
c) eeskirjad kehtestatavate 
halduskaristuste kohta.
6. Komisjon võib võtta rakendusaktide 
abil kooskõlas lõikega 2 vastu vajalikud 
eeskirjad, mis käsitlevad tõendavaid 
dokumente, mis tuleb esitada seoses 
importijate, eriti täiskoormusega 
rafineerimistehaste suhtes kohaldatavate 
nõudmiste ja kohustusega.

Or. bg

Selgitus

Soovitatav muudatusettepanek võtab osaliselt üle dokumendis COM(2010) 799 esitatud 
määruse ettepaneku artiklid 250–262. Põhiline muudatus, mis välja pakutakse, on praeguse 
impordikvoodi kohandamine 2 489 735 tonnilt 3 500 000 tonnile. Seda suurendamist on vaja, 
sest toorsuhkur, mis praegu on kättesaadav, ei vasta turu vajadustele ja rafineerimistehased 
ei tööta seetõttu täiskoormusel, viies omakorda lõpptoote hinna tõusuni.

Muudatusettepanek 1924
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 130 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 130 a
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Erisätted rafineerimiseks mõeldud 
roosuhkru impordi kohta

Euroopa roosuhkru tarnevajadus 
määratakse kindlaks 3 500 000 tonnile 
turustusaasta kohta.
1. Lisaks artikli 117 sättele 
rafineerimiseks mõeldud roosuhkru kohta 
antakse impordilitsentse rafineerimiseks 
mõeldud roosuhkru jaoks ainult 
täiskoormusega rafineerimistehastele, 
tingimusel et asjaomased kogused ei ületa 
Euroopa tarnevajaduse mahtu, millele 
osutatakse lõikes 1.
2. Kõnealuseid lõike 2 alusel antud 
litsentse võib üle kanda ainult 
täiskoormusega rafineerimistehaste vahel 
ning litsentside kehtivus lõpeb selle 
turustusaasta lõpul, milleks need on 
väljastatud.
3. Komisjon peatab tollimaksude 
kohaldamise rafineerimiseks mõeldud 
roosuhkrule, mis kuulub CN-koodi 
1701 14 10 alla seoses lisakogustega, 
mida on vaja piisavate tarnete 
võimaldamiseks täiskoormusega 
rafineerimistehastele igal turustusaastal.
4. Kõnealuse lisakoguse määrab kindlaks 
komisjon puudujäägi põhjal lõikes 1 
osutatud Euroopa tarnete ja asjaomase 
turustusaasta jaoks rafineerimiseks 
mõeldud roosuhkru prognoositud tarnete 
vahel. Komisjon koostab prognoosi iga 
turustusaasta alguses. Prognoosi 
ajakohastatakse rafineerimiseks mõeldud 
roosuhkru eeldatava koguse alusel 
turustusaasta jooksul, sealhulgas iga 
lisakogus, mis on juba välja antud 
kõnealuse turustusaasta kohta.
5. Ajakohastamine viiakse läbi enne 
lisakoguse eraldamist ja sellele järgnevat 
impordilitsentside väljaandmist. Oluline 
osa lisakoguse impordilitsentsidest – kuni 
70% – antakse igal turustusaastal välja 
hiljemalt novembri lõpuks. 
Impordilitsentsid ülejäänud lisakogusest 
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poole jaoks antakse välja hiljemalt 
veebruari lõpuks ja ülejäänud 
impordilitsentsid antakse välja hiljemalt 
mai lõpuks.
6. Impordilitsentse mis tahes ülejäänud 
lisakoguse jaoks eraldatakse iga 
turustusaasta 30. septembriks. Käesoleva 
lõike alusel antud lisakoguse 
impordilitsentsid kehtivad järgneva 
turustusaasta esimese kolme kuu jooksul.
7. Komisjon võib lõikes 1 osutatud 
Euroopa tarnevajadust igal aastal, kui 
komisjon prognoosib, et suhkru ja 
isoglükoosi kogutarned ületavad 
märkimisväärselt nõudlust, vähendada 
koos ja paralleelselt suhkrupeedi- ja 
isoglükoosikvootidega. Vähendamine 
toimuks Euroopa tarnenõudluse ja 
suhkrupeedi- ning isoglükoosikvootide 
suhtes kohaldatava ühise protsendi abil.

Or. en

Muudatusettepanek 1925
Béla Glattfelder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 130 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 130 a
Täiskoormusega rafineerimistehased –

kolm kuud ainuõigust
1. Alates suhkru turustusaasta 2015/2016 
algusest 1. oktoobril 2015 kuni suhkru 
turustusaasta 2019/2020 lõpuni 
30. septembril 2020 antakse iga 
turustusaasta esimesel kolmel kuul 
(1. oktoober kuni 31. detsember) 
täiskoormusega rafineerimistehastele, mis 
on määratletud II lisa I a osas [C1], 
ainuõigus importida toorsuhkrut 
rafineerimiseks piiranguga 
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2 489 735 tonni impordisertifikaatides, 
väljendatuna valge suhkruna.
2. Võttes arvesse vajadust tagada, et 
rafineerimiseks mõeldud suhkrut 
rafineeritakse kooskõlas käesoleva 
alajaoga, võib komisjon kooskõlas 
artikliga 160 võtta delegeeritud 
õigusaktidega vastu
a) teatavad mõisted lõikes 1 osutatud 
impordikorra toimimise kohta;
b) tingimused ja nõuded, mida ettevõtja 
peab järgima impordilitsentsi taotluse 
esitamisel, sealhulgas tagatise esitamine;
c) eeskirjad kehtestatavate 
halduskaristuste kohta.
3. Komisjon võib võtta rakendusaktide 
abil kooskõlas artikli 162 lõikega 2 vastu 
vajalikud eeskirjad, mis käsitlevad 
tõendavaid dokumente, mis tuleb esitada 
seoses importijate, eriti täiskoormusega 
rafineerimistehaste suhtes kohaldatavate 
nõudmiste ja kohustusega. [C1]Dantini 
muudatusettepanek 424 – nõukogu 
direktiivi (EÜ) nr 1234/2007 III lisa.

Or. en

Selgitus

Et säilitada tasakaal kodumaise ja imporditud suhkru vahel, muudab see nõukogu määruste
(EÜ) nr 1234/2007 ja (EÜ) nr 361/2008 artiklit 153, et säilitada praegune olukord, mis 
annab täiskoormusega rafineerimistehastele kolmekuuse eelisõiguse, sõnastades selle ühtlasi 
ümber, et tagada suurem õigusselgus. 2 489 735 tonni tuleneb nõukogu määrusest (EÜ) nr 
361/2008 ja seda kogust tuleks näha piirangu, mitte eesmärgina.

Muudatusettepanek 1926
Janusz Wojciechowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 130 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 130 a
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Täiskoormusega rafineerimistehased –
kolmekuuline ainuõigus importida toor-

roosuhkrut
1. Alates suhkru turustusaasta 2015/2016 
algusest 1. oktoobrist 2015 kuni suhkru 
turustusaasta 2019/2020 lõpuni 
30. septembrini 2020 tehakse iga 
turustusaasta kolmeks esimeseks kuuks 
(1. oktoobrist kuni 31. detsembrini) 
täiskoormusega rafineerimistehastele, mis 
on määratletud II lisa I a osas, ainuõigus 
importida rafineerimiseks mõeldud 
toorsuhkrut impordilitsentsis sätestatud 
koguses kuni 2 489 735 tonni, 
väljendatuna valge suhkruna.
2. Võttes arvesse vajadust tagada, et 
rafineerimiseks mõeldud suhkrut 
rafineeritakse kooskõlas käesoleva 
alajaoga, võib komisjon kooskõlas 
artikliga 160 võtta delegeeritud 
õigusaktidega vastu
a) teatavad mõisted lõikes 1 osutatud 
impordikorra toimimise kohta;
b) tingimused ja nõuded, mida ettevõtja 
peab järgima impordilitsentsi taotluse 
esitamisel, sealhulgas tagatise esitamine;
c) eeskirjad kehtestatavate 
halduskaristuste kohta.
3. Komisjon võib artikli 162 lõikes 2 
kirjeldatud kontrollimenetluse kohaselt 
vastu võetud rakendusaktide kaudu võtta 
vastu mis tahes vajalikke eeskirju tõendite 
ja dokumentide kohta, mis tuleb esitada 
seoses majandusettevõtetele, eelkõige 
täiskoormusega rafineerimistehastele 
kehtestatud impordinõuetega.

Or. pl

Muudatusettepanek 1927
Jean-Paul Gauzès
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 130 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 130 a
Täiskoormusega rafineerimistehased –

kolmekuuline ainujuurdepääs 
rafineeritava toorsuhkru impordiks

1. Kuni 30. septembrini 2020 ja 
turustusaasta kolme esimese kuu jooksul 
(1. oktoober kuni 31. detsember) on II lisa 
I a osas määratletud täiskoormusega 
rafineerimistehastel ainujuurdepääs 
rafineeritava toorsuhkru 
impordilitsentsidele, mille puhul on 
impordilitsentside mahu piiranguks 
2 489 735 tonni, väljendatuna valge 
suhkruna.
2. Arvestades vajadust tagada, et 
imporditud rafineeritav suhkur 
rafineeritakse käesoleva alajao kohaselt, 
võib komisjon kooskõlas artikliga 160 
võtta delegeeritud õigusaktidega vastu
a) teatavad mõisted lõikes 1 osutatud 
impordikorra toimimise kohta;
b) tingimused ja nõuded, mida ettevõtja 
peab järgima impordilitsentsi taotluse 
esitamisel, sealhulgas tagatise esitamine;
c) eeskirjad kehtestatavate 
halduskaristuste kohta.
3. Komisjon võib kooskõlas artikli 162 
lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega 
vastu võetud rakendusaktidega vastu võtta 
vajalikud eeskirjad, mis käsitlevad 
tõendavaid dokumente, mis tuleb esitada 
seoses importijate, eriti täiskoormusega 
rafineerimistehaste suhtes kohaldatavate 
nõudmiste ja kohustusega.

Or. fr
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Muudatusettepanek 1928
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 130 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 130 a
Täiskoormusega rafineerimistehased –

kolmekuuline ainujuurdepääs 
rafineeritava toorsuhkru impordiks

1. Kuni 30. septembrini 2020 ja 
turustusaasta kolme esimese kuu jooksul 
(1. oktoober kuni 31. detsember) on II lisa 
I a osas määratletud täiskoormusega 
rafineerimistehastel ainujuurdepääs 
rafineeritava toorsuhkru 
impordilitsentsidele, mille puhul on 
impordilitsentside mahu piiranguks 
2 489 735 tonni, väljendatuna valge 
suhkruna.
2. Arvestades vajadust tagada, et 
imporditud rafineeritav suhkur 
rafineeritakse käesoleva alajao kohaselt, 
võib komisjon kooskõlas artikliga 160 
võtta delegeeritud õigusaktidega vastu
a) teatavad mõisted lõikes 1 osutatud 
impordikorra toimimise kohta; b) 
tingimused ja nõuded, mida ettevõtja peab 
järgima impordilitsentsi taotluse 
esitamisel, sealhulgas tagatise esitamine; 
c) eeskirjad kehtestatavate 
halduskaristuste kohta.
3. Komisjon võib kooskõlas artikli 162 
lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega 
vastu võetud rakendusaktidega vastu võtta 
vajalikud eeskirjad, mis käsitlevad 
tõendavaid dokumente, mis tuleb esitada 
seoses importijate, eriti täiskoormusega 
rafineerimistehaste suhtes kohaldatavate 
nõudmiste ja kohustusega.

Or. fr
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Selgitus

Muudatusettepanek on kooskõlas praeguse olukorraga, mis annab eelise täiskoormusega 
rafineerimistehastele ja mis on avatud ebatraditsioonilistele rafineerimistehastele, võttes 
seejuures arvesse täiendavat juurdepääsu toorsuhkrule hiljutiste kahepoolsete 
vabakaubanduslepingute rakendamisel, mida tuleks hakata ellu viima 2013. aastal. Lisaks 
tuleb erilist tähelepanu pöörata 2 489 735 tonni suuruse piirmäära järgimisele, et säilitada 
tasakaal peedisuhkru ja imporditava toorsuhkru vahel.

Muudatusettepanek 1929
Julie Girling, Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 130 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 130 a
Imporditollimaksude peatamine 

suhkrusektoris
1. Kvoodirežiimi lõpuni peatab komisjon 
delegeeritud õigusaktide abil 
imporditollimaksud täielikult või osaliselt 
järgmistele toodetele, et tagada artikli
101 m lõikes 2 osutatud toodete 
tootmiseks vajalikud tarned:
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.
2. Imporditollimaksude peatamist, millele 
osutatakse lõikes 1, rakendatakse 
automaatselt, niipea kui valge suhkru 
teatatav ELi hind on 150% 
võrdlushinnast. Tavaline 
imporditollimaks taastatakse 
automaatselt, kui teatatav ELi hind on 
allpool 150% võrdlushinnast.

Or. en

Selgitus

Käivitustaset 150% ELi võrdlushinnast valgele suhkrule ehk 606,6 eurot/tonn (võrdlushind on 
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404,4 eurot/tonn) on vaja, et vältida ülemäärast volatiilsust. Täiendav import tarnepuuduse 
korral aitab leevendada turgu ja sellel on lisaks positiivne mõju konkurentsile ELi 
tarnebaasis, mis on praegu liiga kontsentreeritud.

Muudatusettepanek 1930
Paolo Bartolozzi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 130 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 130 a
Imporditollimaksude peatamine 
suhkrusektoris
1. Kvoodirežiimi lõpuni peatab komisjon 
delegeeritud õigusaktide abil 
imporditollimaksud täielikult või osaliselt 
järgmistele toodetele, et tagada artikli 
101 m lõikes 2 osutatud toodete 
tootmiseks vajalikud tarned:
CN-koodi 1701 alla kuuluv suhkur;
CN-koodide 1702 30 10, 1702 40 10, 
1702 60 10 ja 1702 90 30 alla kuuluv 
isoglükoos.
2. Imporditollimaksude peatamist, millele 
osutatakse lõikes 1, rakendatakse 
automaatselt, niipea kui valge suhkru 
teatatav ELi hind on 150% 
võrdlushinnast. Tavaline 
imporditollimaks taastatakse 
automaatselt, kui teatatav ELi hind on 
allpool 150% võrdlushinnast.

Or. en

Muudatusettepanek 1931
Dimitar Stoyanov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 130 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 130 b
Imporditollimaksude peatamine 

rafineerimiseks mõeldud roosuhkru 
lisakogustele 

1. Imporditollimaksud roosuhkrule, mis 
on mõeldud rafineerimiseks, peatatakse 
lisakoguste suhtes, mida on vaja, et 
tagada tarned täiskoormusega 
rafineerimistehastele kõnealusel 
turustusaastal.
2. Komisjon sätestab rakendusaktide abil 
lõikes 1 osutatud lisakogused, mis 
moodustavad artiklis 130 a osutatud 
traditsiooniliste tarnevajaduste ja 
kõnealuse turustusaasta rafineerimiseks 
mõeldud roosuhkru tarnete hinnangu 
vahe.
3. Iga turustusaasta alguses koostab 
komisjon hinnangu rafineerimiseks 
mõeldud roosuhkru tarnete kohta, mida 
ajakohastatakse, arvestades roosuhkru 
kogust, mida kavatsetakse importida 
kõnealusel turustusaastal. Kõnealust 
ajakohastamist teostatakse enne 
lisakoguste eraldamist ja sellele järgnevat 
kõnealuste koguste kohta 
impordilitsentside väljaandmist. 
4. Hiljemalt kõnealuse turustusaasta 
novembriks annab komisjon välja 
impordilitsentsid 70%-le rafineerimiseks 
mõeldud suhkrust, mis moodustab 
lisakoguse osa. Impordilitsentsid 
esimesele poolele ülejäänud lisakogusest 
antakse välja hiljemalt kõnealuse 
turustusaasta veebruari lõpuks ja teisele 
poolele mai lõpuks. 
5. Kui pärast hinnangu ajakohastamist 
tehakse kindlaks vajadus suurendada 
lisakogust, eraldatakse vahe kõnealuse 
suurendamise ja esialgu sätestatud 
koguse vahel, väljastades kõnealuse 
turustusaasta lõpuni litsentse, mis 
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kehtivad ka järgneva turustusaasta 
esimese kolme kuu jooksul. 

Or. bg

Selgitus

Et võimaldada traditsioonilise tarnevajaduse kogumahu importimist ilma samaaegse järsu 
tõusuta toorsuhkru hinnas lisakogusele kõrgema tollimaksumäära kehtestamise tõttu, tuleks 
selle suhtes samuti kohaldada tollimaksuvabastust, nagu kohaldatakse vabastust impordi 
suhtes soodusrežiimiga riikidest. See tagab täiskoormusega rafineerimistehastele juurdepääsu 
toorsuhkrule ja loob tingimused, mis soodustavad vaba konkurentsi ja lõpptoodete hindade 
alanemist.

Muudatusettepanek 1932
Julie Girling, Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 130 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 130 b
1. Enne 31. detsembrit 2013 teeb komisjon 
rakendusakti abil ettepaneku vaadata läbi 
ühine tollitariifistik järgmiste toodete 
suhtes:
a) CN-koodi 1701 alla kuuluv suhkur;
b) isoglükoos, mis kuulub CN-koodide 
alla
1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 ja
1702 90 30.
Uued suhkrutariifid peaksid kajastama 
erinevust võrdlushindade vahel enne ja 
pärast 2006. aasta reformi, et pakkuda 
võrreldavat kaitsetaset.
2. Enne suhkrukoodi lõppu esitab 
komisjon ettepaneku imporditariifide 
edasise kaotamise kohta toodetele, mida 
on nimetatud käesoleva artikli lõikes 1.

Or. en
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Selgitus

Kuni suhkrukvoodi lõpuni tuleks tariifi vähendada, et pakkuda sama kaitsetaset, mida see 
pakkus enne suhkrureformi algust 2006. aastal. Suhkrukvoodi lõpp nõuab siiski ELi 
impordikorra edasist kohandamist, et vältida tarnete ülemäärast koondumist ja võimaldada 
defitsiitsetel turgudel piisavalt juurdepääsu toorainetele. Komisjonil palutakse esitada 
ettepanek enne kvoodi lõppu, st enne 31. septembrit 2015.

Muudatusettepanek 1933
Paolo Bartolozzi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 130 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 130 b
1. Enne 31. detsembrit 2013 teeb komisjon 
rakendusakti abil ettepaneku vaadata läbi 
ühine tollitariifistik järgmiste toodete 
suhtes:
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.
Uued suhkrutariifid peaksid kajastama 
erinevust võrdlushindade vahel enne ja 
pärast 2006. aasta reformi, et pakkuda 
võrreldavat kaitsetaset.
2. Enne suhkrukoodi lõppu esitab 
komisjon ettepaneku imporditariifide 
edasise kaotamise kohta toodetele, mida 
on nimetatud käesoleva artikli lõikes 1.

Or. en

Muudatusettepanek 1934
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 130 c (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 130 c
1. Komisjon esitab 1. jaanuariks 2014 
rakendusakti abil läbivaadatud ühise 
tollitariifistiku toodete kohta, mis 
kuuluvad CN-koodi 1701 alla.
Uued tariifid toor- ja valgele suhkrule ei 
tohi olla kõrgemad kui 50% vastavate 
toodete võrdlushinnast.
2. Komisjon esitab 31. septembriks 2015 
analüüsi käesoleva artikli lõikes 1 
nimetatud toodete imporditariifide täieliku 
kaotamise mõju kohta ELi 
toidutarneahela konkurentsivõimele, 
sealhulgas tarbijatele.

Or. en

Muudatusettepanek 1935
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – VI peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eksporditoetused Eksporti käsitlevad sätted

Or. en

Muudatusettepanek 1936
José Bové
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – VI peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eksporditoetused Ekspordiga seotud sätted
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Or. fr

Muudatusettepanek 1937
José Bové
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 133

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 1938
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 133

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1939
Marit Paulsen, George Lyon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 133

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 1940
Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 133

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 1941
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 133

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1942
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 133

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1943
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 133 – lõige 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Maailmaturu noteeringutel või hindadel 
põhineva ekspordi võimaldamiseks 
vajalikul määral ja aluslepingu artikli 218 
kohaselt sõlmitud lepingutest tulenevates 
piirides võib maailmaturu noteeringute või 
hindade ja liidu hindade vahe katta 
eksporditoetusega järgmiste toodete puhul:

1. Maailmaturu noteeringutel või hindadel 
põhineva ekspordi võimaldamiseks 
vajalikul määral ja kuni eksporditoetused 
on järk-järgult kaotatud, võib 
maailmaturu noteeringute või hindade ja 
liidu hindade vahe katta eksporditoetusega 
järgmiste toodete puhul:

Or. en

Selgitus

Oluline on toonitada ja märku anda, et eksporditoetused kui vahend peavad kaduma. See on 
olnud pikka aega ELi WTO lähenemisviisi integreeritud osa ja toetuste kasutamine tuleb järk-
järgult kaotada, sõltumata WTO aruteludest.

Muudatusettepanek 1944
Wojciech Michał Olejniczak

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 133 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Maailmaturu noteeringutel või hindadel 
põhineva ekspordi võimaldamiseks 
vajalikul määral ja aluslepingu artikli 218 
kohaselt sõlmitud lepingutest tulenevates 
piirides võib maailmaturu noteeringute või 
hindade ja liidu hindade vahe katta 
eksporditoetusega järgmiste toodete puhul:

1. Maailmaturu noteeringutel või hindadel 
põhineva ekspordi võimaldamiseks 
vajalikul määral ja aluslepingu artikli 218 
kohaselt sõlmitud lepingutest tulenevates 
piirides võib kõnealuste kaupade eriti 
keerulises turuolukorras maailmaturu 
noteeringute või hindade ja liidu hindade 
vahe katta eksporditoetusega järgmiste 
toodete puhul:

Or. pl

Selgitus

Arvestades üldist langussuundumust, tuleks Euroopa Liidu eksporditoetuste kasutamist 
piirata nende kasutamiseni vaid eriti keerulises turuolukorras või kriisiolukorras nende 
toetustega kaetud kaupade turul.
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Muudatusettepanek 1945
Sylvie Goulard, Marielle de Sarnez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 133 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Maailmaturu noteeringutel või hindadel 
põhineva ekspordi võimaldamiseks 
vajalikul määral ja aluslepingu artikli 218 
kohaselt sõlmitud lepingutest tulenevates 
piirides võib maailmaturu noteeringute või 
hindade ja liidu hindade vahe katta 
eksporditoetusega järgmiste toodete puhul:

1. Maailmaturu noteeringutel või hindadel 
põhineva ekspordi võimaldamiseks 
vajalikul määral ja aluslepingu artikli 218 
kohaselt sõlmitud lepingutest tulenevates 
piirides ning austades põhimõtteid, mis on 
sätestatud Euroopa Liidu lepingu artikli 3 
lõikes 5, võib maailmaturu noteeringute 
või hindade ja liidu hindade vahe katta 
eksporditoetusega järgmiste toodete puhul:

Or. en

Selgitus

Oluline on tagada, et eksporditoetused ei takista põllumajandussektorite arengut 
arenguriikides, lüües alla kohaliku toodangu hinnad.

Muudatusettepanek 1946
Peter Jahr, Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 133 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Maailmaturu noteeringutel või hindadel 
põhineva ekspordi võimaldamiseks 
vajalikul määral ja aluslepingu artikli 218 
kohaselt sõlmitud lepingutest tulenevates 
piirides võib maailmaturu noteeringute või 
hindade ja liidu hindade vahe katta 
eksporditoetusega järgmiste toodete puhul:

1. Käesolevas peatükis sätestatud 
eksporditoetusi kohaldatakse ainult koos 
käesoleva määruse artikliga 154.
Maailmaturu noteeringutel või hindadel 
põhineva ekspordi võimaldamiseks 
vajalikul määral ja aluslepingu artikli 218 
kohaselt sõlmitud lepingutest tulenevates 
piirides võib maailmaturu noteeringute või 
hindade ja liidu hindade vahe katta 
eksporditoetusega järgmiste toodete puhul:

Or. de
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Muudatusettepanek 1947
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 133 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) käesoleva lõike punkti a alapunktides i–
iii, v ja vii loetletud tooted, mida 
eksporditakse töödeldud kaupade kujul 
vastavalt nõukogu 30. novembri 2009. 
aasta määrusele (EÜ) nr 1216/2009 
(millega nähakse ette 
põllumajandussaaduste töötlemisel saadud 
teatavate kaupadega kauplemise kord), 
ning I lisa X osa punktis b loetletud 
suhkrut sisaldavate toodete kujul.

b) käesoleva lõike punkti a alapunktides i–
iii, v ja vii loetletud tooted, mida 
eksporditakse töödeldud kaupade kujul 
vastavalt nõukogu 30. novembri 2009. 
aasta määrusele (EÜ) nr 1216/2009 
(millega nähakse ette 
põllumajandussaaduste töötlemisel, 
sealhulgas aluslepingu I lisas loetlemata 
kaupadena eksporditavate toodete 
töötlemisel vastavalt komisjoni 29. juuni 
2010. aasta määrusele (EL) nr 578/2010,
saadud teatavate kaupadega kauplemise 
kord), ning I lisa X osa punktis b loetletud 
suhkrut sisaldavate toodete kujul.

Or. es

Selgitus

Teatud kaubad, mida eksporditakse aluslepingu I lisas loetlemata kaupadena, ei kuulu 
määruse (EÜ) nr 1216/2009 alla, vaid 29. juuni 2010. aasta määruse (EL) nr 578/2010 alla 
ja hõlmavad kaubanduslikult väga tundlikke tooteid. Otsene viide määrusele (EÜ) 
nr 1216/2009 võib ettevõtjatele segadust tekitada, sest nad võivad arvestada, et need tooted ei 
kuulu ekspordipiirangute korra alla.

Muudatusettepanek 1948
Elisabeth Jeggle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 133 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Lõikes 1 nimetatud toodete eest 
makstakse toetusi maksimumsummas null 
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eurot.

Or. de

Selgitus

Viimastel aastatel on enamiku toodete eksporditoetusi vähendatud või võrdsustatud need 
nulliga. Eksporditoetusi kritiseeritakse nende kaubandust moonutava mõju pärast ja neid 
tuleks seepärast kasutada veel üksnes kriiside lahendamise vahendi ja abivahendina ning 
võrdsustada nulliga.

Muudatusettepanek 1949
José Bové
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 134

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 134 välja jäetud
Eksporditoetuse jaotamine

Kogused, mida võib eksporditoetusega 
eksportida, määratakse meetodiga, mis:

a) on kõige asjakohasem toote iseloomu ja 
vastava turusituatsiooni seisukohalt ning 
mis võimaldab olemasolevate vahendite 
kõige tulemuslikumat kasutamist, võttes 
arvesse liidu ekspordi tõhusust ja 
korraldust ning selle mõju turu 
tasakaalule, põhjustamata sealjuures 
asjaomaste ettevõtjate diskrimineerimist, 
eelkõige suurte ja väikeste ettevõtjate 
vahel;
b) on ettevõtjate jaoks halduslikult kõige 
vähem koormav, võttes arvesse 
haldusnõudeid.

Or. fr

Muudatusettepanek 1950
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 134

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 134 välja jäetud
Eksporditoetuse jaotamine

Kogused, mida võib eksporditoetusega 
eksportida, määratakse meetodiga, mis:

(a) on kõige asjakohasem toote iseloomu 
ja vastava turusituatsiooni seisukohalt 
ning mis võimaldab olemasolevate 
vahendite kõige tulemuslikumat 
kasutamist, võttes arvesse liidu ekspordi 
tõhusust ja korraldust ning selle mõju 
turu tasakaalule, põhjustamata sealjuures 
asjaomaste ettevõtjate diskrimineerimist, 
eelkõige suurte ja väikeste ettevõtjate 
vahel;
(b) on ettevõtjate jaoks halduslikult kõige 
vähem koormav, võttes arvesse 
haldusnõudeid.

Or. en

Muudatusettepanek 1951
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 134

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 134 välja jäetud
Eksporditoetuse jaotamine

Kogused, mida võib eksporditoetusega 
eksportida, määratakse meetodiga, mis:

(a) on kõige asjakohasem toote iseloomu 
ja vastava turusituatsiooni seisukohalt 
ning mis võimaldab olemasolevate 
vahendite kõige tulemuslikumat 
kasutamist, võttes arvesse liidu ekspordi 
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tõhusust ja korraldust ning selle mõju 
turu tasakaalule, põhjustamata sealjuures 
asjaomaste ettevõtjate diskrimineerimist, 
eelkõige suurte ja väikeste ettevõtjate 
vahel;
(b) on ettevõtjate jaoks halduslikult kõige 
vähem koormav, võttes arvesse 
haldusnõudeid.

Or. en

Muudatusettepanek 1952
Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 134

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 134 välja jäetud
Eksporditoetuse jaotamine

Kogused, mida võib eksporditoetusega 
eksportida, määratakse meetodiga, mis:

a) on kõige asjakohasem toote iseloomu ja 
vastava turusituatsiooni seisukohalt ning 
mis võimaldab olemasolevate vahendite 
kõige tulemuslikumat kasutamist, võttes 
arvesse liidu ekspordi tõhusust ja 
korraldust ning selle mõju turu 
tasakaalule, põhjustamata sealjuures 
asjaomaste ettevõtjate diskrimineerimist, 
eelkõige suurte ja väikeste ettevõtjate 
vahel;
b) on ettevõtjate jaoks halduslikult kõige 
vähem koormav, võttes arvesse 
haldusnõudeid.

Or. fr

Muudatusettepanek 1953
Christofer Fjellner
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 134

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 134 välja jäetud
Eksporditoetuse jaotamine

Kogused, mida võib eksporditoetusega 
eksportida, määratakse meetodiga, mis:

(a) on kõige asjakohasem toote iseloomu 
ja vastava turusituatsiooni seisukohalt 
ning mis võimaldab olemasolevate 
vahendite kõige tulemuslikumat 
kasutamist, võttes arvesse liidu ekspordi 
tõhusust ja korraldust ning selle mõju 
turu tasakaalule, põhjustamata sealjuures 
asjaomaste ettevõtjate diskrimineerimist, 
eelkõige suurte ja väikeste ettevõtjate 
vahel;
(b) on ettevõtjate jaoks halduslikult kõige 
vähem koormav, võttes arvesse 
haldusnõudeid.

Or. en

Muudatusettepanek 1954
José Bové
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 135

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 135 välja jäetud
Eksporditoetuse kindlaksmääramine

1. Samu eksporditoetusi kohaldatakse 
samade toodete suhtes kogu liidus. Need 
võivad erineda vastavalt sihtkohale, eriti 
kui olukord maailmaturul, konkreetsed 
nõuded teatavatel turgudel või 
aluslepingu artikli 218 kohaselt sõlmitud 
lepingutest tulenevad kohustused seda 
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tingivad.
2. Nõukogu võtab aluslepingu artikli 43 
lõike 3 kohaselt toetuse 
kindlaksmääramise meetmed.

Or. fr

Muudatusettepanek 1955
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 135

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 135 välja jäetud
Eksporditoetuse kindlaksmääramine

1. Samu eksporditoetusi kohaldatakse 
samade toodete suhtes kogu liidus. Need 
võivad erineda vastavalt sihtkohale, eriti 
kui olukord maailmaturul, konkreetsed 
nõuded teatavatel turgudel või 
aluslepingu artikli 218 kohaselt sõlmitud 
lepingutest tulenevad kohustused seda 
tingivad.
2. Nõukogu võtab aluslepingu artikli 43 
lõike 3 kohaselt toetuse 
kindlaksmääramise meetmed.

Or. en

Muudatusettepanek 1956
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 135

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 135 välja jäetud
Eksporditoetuse kindlaksmääramine
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1. Samu eksporditoetusi kohaldatakse 
samade toodete suhtes kogu liidus. Need 
võivad erineda vastavalt sihtkohale, eriti 
kui olukord maailmaturul, konkreetsed 
nõuded teatavatel turgudel või 
aluslepingu artikli 218 kohaselt sõlmitud 
lepingutest tulenevad kohustused seda 
tingivad.
2. Nõukogu võtab aluslepingu artikli 43 
lõike 3 kohaselt toetuse 
kindlaksmääramise meetmed.

Or. en

Muudatusettepanek 1957
Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 135

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 135 välja jäetud
Eksporditoetuse kindlaksmääramine

1. Samu eksporditoetusi kohaldatakse 
samade toodete suhtes kogu liidus. Need 
võivad erineda vastavalt sihtkohale, eriti 
kui olukord maailmaturul, konkreetsed 
nõuded teatavatel turgudel või 
aluslepingu artikli 218 kohaselt sõlmitud 
lepingutest tulenevad kohustused seda 
tingivad.
2. Nõukogu võtab aluslepingu artikli 43 
lõike 3 kohaselt toetuse 
kindlaksmääramise meetmed.

Or. fr

Muudatusettepanek 1958
Christofer Fjellner
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 135

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 135 välja jäetud
Eksporditoetuse kindlaksmääramine

1. Samu eksporditoetusi kohaldatakse 
samade toodete suhtes kogu liidus. Need 
võivad erineda vastavalt sihtkohale, eriti 
kui olukord maailmaturul, konkreetsed 
nõuded teatavatel turgudel või 
aluslepingu artikli 218 kohaselt sõlmitud 
lepingutest tulenevad kohustused seda 
tingivad.
2. Nõukogu võtab aluslepingu artikli 43 
lõike 3 kohaselt toetuse 
kindlaksmääramise meetmed.

Or. en

Muudatusettepanek 1959
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 135 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Nõukogu võtab aluslepingu artikli 43 
lõike 3 kohaselt toetuse 
kindlaksmääramise meetmed.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Artikli 43 lõige 3 on erand seadusandlikust tavamenetlusest, mille kohaselt nõukogu võtab 
vastu meetmeid toetuste, hindade, koguste jne kindlaksmääramise kohta. Me ei soovi, et 
nõukogu võtaks vastu meetmeid eksporditoetuste kindlaksmääramise kohta, seetõttu jätab 
käesolev muudatusettepanek välja artikli 135 lõike 2.
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Muudatusettepanek 1960
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 135 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Erandkorras ja nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel võib komisjon 
artikli 162 lõikes 2 kirjeldatud 
kontrollimenetluse kohaselt vastu võetud 
rakendusaktide kaudu eristada teravilja 
puhul liikmesriikide eksporditoetusi.

Or. pl

Selgitus

Nagu ka riikliku sekkumise korral teraviljaturule, tuleb ette näha valitud piirkondade jaoks 
eksporditoetuste meede.

Muudatusettepanek 1961
José Bové
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 136

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 1962
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 136
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1963
Marit Paulsen, George Lyon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 136

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1964
Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 136

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 1965
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 136

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 1966
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 137

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 137 välja jäetud
Elusloomade eksporditoetused veise- ja 

vasikalihasektoris
1. Veise- ja vasikalihasektori toodete osas 
peavad elusloomade eksporditoetuse 
andmisel ja maksmisel olema täidetud 
tingimused, mis on kehtestatud liidu 
õigusaktidega, milles käsitletakse loomade 
heaolu ja eelkõige loomade kaitset 
vedamise ajal.
2. Võttes arvesse vajadust innustada 
eksportijad, et järgiksid loomade heaolu 
nõudeid ja pädevad asutused saaksid 
kontrollida eksporditoetuste kasutamise 
õigsust, kui eksporditoetuste saamine 
eeldab loomade heaolu nõuete järgimist, 
antakse komisjonile artikli 160 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, 
milles käsitletakse loomade heaolu nõuete 
järgimist väljaspool liidu 
tolliterritooriumi, sealhulgas sõltumatute 
kolmandate isikute kaasamine.
3. Komisjon võib rakendusaktidega võtta 
käesoleva artikli kohaldamiseks vajalikud 
meetmed. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu artikli 162 artiklis 2 
osutatud kontrollimenetluse kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 1967
Peter Jahr, Britta Reimers
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 137

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 137 välja jäetud
Elusloomade eksporditoetused veise- ja 

vasikalihasektoris
1. Veise- ja vasikalihasektori toodete osas 
peavad elusloomade eksporditoetuse 
andmisel ja maksmisel olema täidetud 
tingimused, mis on kehtestatud liidu 
õigusaktidega, milles käsitletakse loomade 
heaolu ja eelkõige loomade kaitset 
vedamise ajal.
2. Võttes arvesse vajadust innustada 
eksportijad, et järgiksid loomade heaolu 
nõudeid ja pädevad asutused saaksid 
kontrollida eksporditoetuste kasutamise 
õigsust, kui eksporditoetuste saamine 
eeldab loomade heaolu nõuete järgimist, 
antakse komisjonile artikli 160 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, 
milles käsitletakse loomade heaolu nõuete 
järgimist väljaspool liidu 
tolliterritooriumi, sealhulgas sõltumatute 
kolmandate isikute kaasamine.
3. Komisjon võib rakendusaktidega võtta 
käesoleva artikli kohaldamiseks vajalikud 
meetmed. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu artikli 162 artiklis 2 
osutatud kontrollimenetluse kohaselt.

Or. de

Muudatusettepanek 1968
Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 137

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 137 välja jäetud
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Elusloomade eksporditoetused veise- ja 
vasikalihasektoris

1. Veise- ja vasikalihasektori toodete osas 
peavad elusloomade eksporditoetuse 
andmisel ja maksmisel olema täidetud 
tingimused, mis on kehtestatud liidu 
õigusaktidega, milles käsitletakse loomade 
heaolu ja eelkõige loomade kaitset 
vedamise ajal.
2. Võttes arvesse vajadust innustada 
eksportijad, et järgiksid loomade heaolu 
nõudeid ja pädevad asutused saaksid 
kontrollida eksporditoetuste kasutamise 
õigsust, kui eksporditoetuste saamine 
eeldab loomade heaolu nõuete järgimist, 
antakse komisjonile artikli 160 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, 
milles käsitletakse loomade heaolu nõuete 
järgimist väljaspool liidu 
tolliterritooriumi, sealhulgas sõltumatute 
kolmandate isikute kaasamine.
3. Komisjon võib rakendusaktidega võtta 
käesoleva artikli kohaldamiseks vajalikud 
meetmed. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu artikli 162 artiklis 2 
osutatud kontrollimenetluse kohaselt.

Or. fr

Muudatusettepanek 1969
Britta Reimers, George Lyon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 137

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 137 välja jäetud
Elusloomade eksporditoetused veise- ja 

vasikalihasektoris
1. Veise- ja vasikalihasektori toodete osas 
peavad elusloomade eksporditoetuse 
andmisel ja maksmisel olema täidetud
tingimused, mis on kehtestatud liidu 
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õigusaktidega, milles käsitletakse loomade 
heaolu ja eelkõige loomade kaitset 
vedamise ajal.
2. Võttes arvesse vajadust innustada 
eksportijad, et järgiksid loomade heaolu 
nõudeid ja pädevad asutused saaksid 
kontrollida eksporditoetuste kasutamise 
õigsust, kui eksporditoetuste saamine 
eeldab loomade heaolu nõuete järgimist, 
antakse komisjonile artikli 160 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, 
milles käsitletakse loomade heaolu nõuete 
järgimist väljaspool liidu 
tolliterritooriumi, sealhulgas sõltumatute 
kolmandate isikute kaasamine.
3. Komisjon võib rakendusaktidega võtta 
käesoleva artikli kohaldamiseks vajalikud 
meetmed. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu artikli 162 artiklis 2 
osutatud kontrollimenetluse kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 1970
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 137

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 137 välja jäetud
Elusloomade eksporditoetused veise- ja 

vasikalihasektoris
1. Veise- ja vasikalihasektori toodete osas 
peavad elusloomade eksporditoetuse 
andmisel ja maksmisel olema täidetud 
tingimused, mis on kehtestatud liidu 
õigusaktidega, milles käsitletakse loomade 
heaolu ja eelkõige loomade kaitset 
vedamise ajal.
2. Võttes arvesse vajadust innustada 
eksportijad, et järgiksid loomade heaolu 
nõudeid ja pädevad asutused saaksid 
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kontrollida eksporditoetuste kasutamise 
õigsust, kui eksporditoetuste saamine 
eeldab loomade heaolu nõuete järgimist, 
antakse komisjonile artikli 160 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, 
milles käsitletakse loomade heaolu nõuete 
järgimist väljaspool liidu 
tolliterritooriumi, sealhulgas sõltumatute 
kolmandate isikute kaasamine.
3. Komisjon võib rakendusaktidega võtta 
käesoleva artikli kohaldamiseks vajalikud 
meetmed. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu artikli 162 artiklis 2 
osutatud kontrollimenetluse kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 1971
Marit Paulsen, George Lyon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 137 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Elusloomade eksporditoetused veise- ja 
vasikalihasektoris

Elusloomade eksport

Or. en

Muudatusettepanek 1972
José Bové
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 137 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Elusloomade eksporditoetused veise- ja 
vasikalihasektoris

Elusloomade ekspordiga seotud sätted
veise- ja vasikalihasektoris

Or. fr
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Muudatusettepanek 1973
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 137 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Veise- ja vasikalihasektori toodete osas 
peavad elusloomade eksporditoetuse 
andmisel ja maksmisel olema täidetud 
tingimused, mis on kehtestatud liidu 
õigusaktidega, milles käsitletakse loomade 
heaolu ja eelkõige loomade kaitset 
vedamise ajal.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1974
José Bové
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 137 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Veise- ja vasikalihasektori toodete osas 
peavad elusloomade eksporditoetuse 
andmisel ja maksmisel olema täidetud 
tingimused, mis on kehtestatud liidu 
õigusaktidega, milles käsitletakse loomade 
heaolu ja eelkõige loomade kaitset 
vedamise ajal.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 1975
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 137 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Võttes arvesse vajadust innustada 
eksportijad, et järgiksid loomade heaolu 
nõudeid ja pädevad asutused saaksid 
kontrollida eksporditoetuste kasutamise
õigsust, kui eksporditoetuste saamine 
eeldab loomade heaolu nõuete järgimist, 
antakse komisjonile artikli 160 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, 
milles käsitletakse loomade heaolu nõuete 
järgimist väljaspool liidu tolliterritooriumi, 
sealhulgas sõltumatute kolmandate isikute 
kaasamine.

2. Võttes arvesse vajadust innustada 
eksportijad, et nad järgiksid loomade 
heaolu nõudeid, antakse komisjonile artikli 
160 kohaselt õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, milles käsitletakse loomade 
heaolu nõuete järgimist väljaspool liidu 
tolliterritooriumi, sealhulgas sõltumatute 
kolmandate isikute kaasamine.

Or. en

Muudatusettepanek 1976
José Bové
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 137 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Võttes arvesse vajadust innustada 
eksportijad, et järgiksid loomade heaolu 
nõudeid ja pädevad asutused saaksid 
kontrollida eksporditoetuste kasutamise 
õigsust, kui eksporditoetuste saamine 
eeldab loomade heaolu nõuete järgimist, 
antakse komisjonile artikli 160 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, 
milles käsitletakse loomade heaolu nõuete 
järgimist väljaspool liidu tolliterritooriumi, 
sealhulgas sõltumatute kolmandate isikute 
kaasamine.

2. Võttes arvesse vajadust innustada 
eksportijad, et nad järgiksid loomade 
heaolu nõudeid, antakse komisjonile 
artikli 160 kohaselt õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte, milles käsitletakse 
loomade heaolu nõuete järgimist väljaspool 
liidu tolliterritooriumi, sealhulgas 
sõltumatute kolmandate isikute kaasamine.

Or. fr

Muudatusettepanek 1977
Esther de Lange
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 137 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Võttes arvesse vajadust innustada 
eksportijad, et järgiksid loomade heaolu 
nõudeid ja pädevad asutused saaksid 
kontrollida eksporditoetuste kasutamise 
õigsust, kui eksporditoetuste saamine 
eeldab loomade heaolu nõuete järgimist, 
antakse komisjonile artikli 160 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, 
milles käsitletakse loomade heaolu nõuete 
järgimist väljaspool liidu tolliterritooriumi, 
sealhulgas sõltumatute kolmandate isikute 
kaasamine.

2. Võttes arvesse vajadust innustada 
eksportijad, et nad järgiksid loomade 
heaolu nõudeid ja pädevad asutused 
saaksid kontrollida eksporditoetuste 
kasutamise õigsust, kui eksporditoetuste 
saamine eeldab loomade heaolu nõuete 
järgimist, antakse komisjonile artikli 160 
kohaselt õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, milles käsitletakse loomade 
heaolu nõuete järgimist väljaspool liidu 
tolliterritooriumi, sealhulgas sõltumatute 
kolmandate isikute kaasamine, ja 
tagamaks, et kolmandates riikides 
toodetud loomsed saadused vastavad ELis 
kehtestatud loomade heaolu nõuetele. 

Or. en

Muudatusettepanek 1978
José Bové
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 138

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 138 välja jäetud
Ekspordipiirangud

Aluslepingu artikli 218 kohaselt sõlmitud 
lepingutest tulenevaid koguselisi 
kohustusi täidetakse selliste 
ekspordilitsentside alusel, mis antakse 
välja lepingutes sätestatud 
võrdlusperioodideks, mida kohaldatakse 
asjaomaste toodete suhtes.
Komisjon võib võtta vastu rakendusakte, 
et tagada koguseliste kohustuste täitmine, 
sealhulgas ekspordilitsentside 
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väljaandmise lõpetamine või piiramine 
juhul, kui kõnealuseid koguselisi 
kohustusi on ületatud või võidakse 
ületada. WTO põllumajanduslepingust 
tulenevate kohustuste täitmisega seoses ei 
mõjuta võrdlusperioodi lõpp 
ekspordilitsentside kehtivust.

Or. fr

Muudatusettepanek 1979
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 138

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 138 välja jäetud
Ekspordipiirangud

Aluslepingu artikli 218 kohaselt sõlmitud 
lepingutest tulenevaid koguselisi 
kohustusi täidetakse selliste 
ekspordilitsentside alusel, mis antakse 
välja lepingutes sätestatud 
võrdlusperioodideks, mida kohaldatakse 
asjaomaste toodete suhtes.
Komisjon võib võtta vastu rakendusakte, 
et tagada koguseliste kohustuste täitmine, 
sealhulgas ekspordilitsentside 
väljaandmise lõpetamine või piiramine 
juhul, kui kõnealuseid koguselisi 
kohustusi on ületatud või võidakse 
ületada. WTO põllumajanduslepingust 
tulenevate kohustuste täitmisega seoses ei 
mõjuta võrdlusperioodi lõpp 
ekspordilitsentside kehtivust.

Or. en

Muudatusettepanek 1980
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 138

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 138 välja jäetud
Ekspordipiirangud

Aluslepingu artikli 218 kohaselt sõlmitud 
lepingutest tulenevaid koguselisi 
kohustusi täidetakse selliste 
ekspordilitsentside alusel, mis antakse 
välja lepingutes sätestatud 
võrdlusperioodideks, mida kohaldatakse 
asjaomaste toodete suhtes.
Komisjon võib võtta vastu rakendusakte, 
et tagada koguseliste kohustuste täitmine, 
sealhulgas ekspordilitsentside 
väljaandmise lõpetamine või piiramine 
juhul, kui kõnealuseid koguselisi 
kohustusi on ületatud või võidakse 
ületada. WTO põllumajanduslepingust 
tulenevate kohustuste täitmisega seoses ei 
mõjuta võrdlusperioodi lõpp 
ekspordilitsentside kehtivust.

Or. en

Muudatusettepanek 1981
Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 138

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 138 välja jäetud
Ekspordipiirangud

Aluslepingu artikli 218 kohaselt sõlmitud 
lepingutest tulenevaid koguselisi 
kohustusi täidetakse selliste 
ekspordilitsentside alusel, mis antakse 
välja lepingutes sätestatud 
võrdlusperioodideks, mida kohaldatakse 
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asjaomaste toodete suhtes.
Komisjon võib võtta vastu rakendusakte, 
et tagada koguseliste kohustuste täitmine, 
sealhulgas ekspordilitsentside 
väljaandmise lõpetamine või piiramine 
juhul, kui kõnealuseid koguselisi 
kohustusi on ületatud või võidakse 
ületada. WTO põllumajanduslepingust 
tulenevate kohustuste täitmisega seoses ei 
mõjuta võrdlusperioodi lõpp 
ekspordilitsentside kehtivust.

Or. fr

Muudatusettepanek 1982
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 138

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 138 välja jäetud
Ekspordipiirangud

Aluslepingu artikli 218 kohaselt sõlmitud 
lepingutest tulenevaid koguselisi 
kohustusi täidetakse selliste 
ekspordilitsentside alusel, mis antakse 
välja lepingutes sätestatud 
võrdlusperioodideks, mida kohaldatakse 
asjaomaste toodete suhtes.
Komisjon võib võtta vastu rakendusakte, 
et tagada koguseliste kohustuste täitmine, 
sealhulgas ekspordilitsentside 
väljaandmise lõpetamine või piiramine 
juhul, kui kõnealuseid koguselisi 
kohustusi on ületatud või võidakse 
ületada. WTO põllumajanduslepingust 
tulenevate kohustuste täitmisega seoses ei 
mõjuta võrdlusperioodi lõpp 
ekspordilitsentside kehtivust.

Or. en
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Muudatusettepanek 1983
José Bové
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 139

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 1984
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 139

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1985
Marit Paulsen, George Lyon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 139

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1986
Patrick Le Hyaric
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 139

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 1987
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 139

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1988
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Komisjon võib delegeeritud 
õigusaktidega kehtestada eksporditoetuse 
andmise lisatingimused turuhäirete 
vältimiseks, eelkõige tingimusel, et
a) toetusi makstakse üksnes ELi päritolu 
toodete puhul;
b) importtoodete toetuse summa piirdub 
impordilt kogutud maksudega, kui need 
maksud on kehtivast toetusest väiksemad.

Or. es
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Selgitus

Leiame, et see uus lõige, mis on olemas Lissaboni lepingu muutmise tekstis, on väga oluline, 
sest selle puudumisel võib tekkida turuhäireid ning seetõttu teeme ettepaneku lisada see 
õigusakti ettepanekusse.

Muudatusettepanek 1989
José Bové
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 140

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 140 välja jäetud
Kontrollimenetluse kohased 

rakendusvolitused
Komisjon võtab rakendusaktidega 
käesoleva jao kohaldamiseks vajalikud 
meetmed, eelkõige:
a) selliste eksporditavate koguste 
ümberjaotamisega, mida ei ole eraldatud 
või kasutatud;
b) artikli 133 lõike 1 punktis b osutatud 
toodetega.
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
artikli 162 artiklis 2 osutatud 
kontrollimenetluse kohaselt.

Or. fr

Muudatusettepanek 1990
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 140

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 140 välja jäetud
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Kontrollimenetluse kohased 
rakendusvolitused

Komisjon võtab rakendusaktidega 
käesoleva jao kohaldamiseks vajalikud 
meetmed, eelkõige:
a) selliste eksporditavate koguste 
ümberjaotamisega, mida ei ole eraldatud 
või kasutatud;
b) artikli 133 lõike 1 punktis b osutatud 
toodetega.
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
artikli 162 artiklis 2 osutatud 
kontrollimenetluse kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 1991
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 140

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 140 välja jäetud
Kontrollimenetluse kohased 

rakendusvolitused
Komisjon võtab rakendusaktidega 
käesoleva jao kohaldamiseks vajalikud 
meetmed, eelkõige:
a) selliste eksporditavate koguste 
ümberjaotamisega, mida ei ole eraldatud 
või kasutatud;
b) artikli 133 lõike 1 punktis b osutatud 
toodetega.
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
artikli 162 artiklis 2 osutatud 
kontrollimenetluse kohaselt.

Or. en
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Muudatusettepanek 1992
Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 140

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 140 välja jäetud
Kontrollimenetluse kohased 

rakendusvolitused
Komisjon võtab rakendusaktidega 
käesoleva jao kohaldamiseks vajalikud 
meetmed, eelkõige:
a) selliste eksporditavate koguste 
ümberjaotamisega, mida ei ole eraldatud 
või kasutatud;
b) artikli 133 lõike 1 punktis b osutatud 
toodetega.
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
artikli 162 artiklis 2 osutatud 
kontrollimenetluse kohaselt.

Or. fr

Muudatusettepanek 1993
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 140

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 140 välja jäetud
Kontrollimenetluse kohased 

rakendusvolitused
Komisjon võtab rakendusaktidega 
käesoleva jao kohaldamiseks vajalikud 
meetmed, eelkõige:
a) selliste eksporditavate koguste 
ümberjaotamisega, mida ei ole eraldatud 
või kasutatud;
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b) artikli 133 lõike 1 punktis b osutatud 
toodetega.
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
artikli 162 artiklis 2 osutatud 
kontrollimenetluse kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 1994
José Bové
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 141

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 141 välja jäetud
Muud rakendusvolitused

Komisjon võib rakendusaktidega kindlaks 
määrata koefitsiendid, et kohandada 
eksporditoetusi vastavalt artikli 139 
lõikele 6 vastuvõetud eeskirjadele.

Or. fr

Muudatusettepanek 1995
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 141

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 141 välja jäetud
Muud rakendusvolitused

Komisjon võib rakendusaktidega kindlaks 
määrata koefitsiendid, et kohandada 
eksporditoetusi vastavalt artikli 139 
lõikele 6 vastuvõetud eeskirjadele.

Or. en
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Muudatusettepanek 1996
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 141

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 141 välja jäetud
Muud rakendusvolitused

Komisjon võib rakendusaktidega kindlaks 
määrata koefitsiendid, et kohandada 
eksporditoetusi vastavalt artikli 139 
lõikele 6 vastuvõetud eeskirjadele.

Or. en

Muudatusettepanek 1997
Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 141

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 141 välja jäetud
Muud rakendusvolitused

Komisjon võib rakendusaktidega kindlaks 
määrata koefitsiendid, et kohandada 
eksporditoetusi vastavalt artikli 139 
lõikele 6 vastuvõetud eeskirjadele.

Or. fr

Muudatusettepanek 1998
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 141
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 141 välja jäetud
Muud rakendusvolitused

Komisjon võib rakendusaktidega kindlaks 
määrata koefitsiendid, et kohandada 
eksporditoetusi vastavalt artikli 139 
lõikele 6 vastuvõetud eeskirjadele.

Or. en

Muudatusettepanek 1999
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 142

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 142 välja jäetud
Välistöötlemise korra peatamine

1. Kui välistöötlemise tolliprotseduur 
häirib või võiks häirida liidu turgu, võib 
komisjon rakendusaktidega liikmesriigi 
taotluse korral või omal algatusel 
täielikult või osaliselt peatada 
välistöötlemise tolliprotseduuri teravilja-, 
riisi-, puu- ja köögivilja-, töödeldud puu-
ja köögivilja, veini-, veise- ja vasikaliha-, 
sealiha-, lamba- ja kitseliha- ning 
linnulihasektori toodete suhtes. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
artikli 162 artiklis 2 osutatud 
kontrollimenetluse kohaselt.
Kui komisjon saab liikmesriigilt taotluse, 
võtab ta sellekohase otsuse 
rakendusaktidega vastu viie tööpäeva 
jooksul pärast taotluse saamist. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
artikli 162 artiklis 2 osutatud 
kontrollimenetluse kohaselt.
Nõuetekohaselt põhjendatud 
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edasilükkamatutel juhtudel võtab 
komisjon artikli 162 lõikes 3 osutatud 
menetluse kohaselt vastu viivitamata 
kohaldatavad rakendusaktid.
Liikmesriikidele teatatakse vastuvõetud 
meetmetest ja neid kohaldatakse 
viivitamata.
2. Ühise turukorralduse nõuetekohaseks 
toimimiseks vajalikus ulatuses võivad 
Euroopa Parlament ja nõukogu 
aluslepingu artikli 43 lõikes 2 sätestatud 
menetluse kohaselt tegutsedes täielikult 
või osaliselt keelata välistöötlemise korra 
kasutamise lõikes 1 loetletud toodete 
suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 2000
George Lyon, Marit Paulsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 143 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 143 a
Asjaomane turg

1. Asjaomase turu määratlus on vahend, 
et tuvastada ja määratleda ettevõtete 
vahelise konkurentsi piirid, ja see põhineb 
kahel kumulatiivsel elemendil:
a) asjaomane tooteturg: käesoleva peatüki 
mõistes tähendab „tooteturg” turgu, mis 
hõlmab kõiki neid tooteid, mida tarbijad 
peavad vahetatavateks või asendatavateks 
toodete omaduste, nende hindade ja 
kavandatud kasutuse põhjal;
b) asjaomane geograafiline turg: 
käesoleva peatüki mõistes tähendab 
„geograafiline turg” turgu, mis hõlmab 
piirkonda, kus asjaomased ettevõtted 
osalevad asjaomaste toodete tarnimises, 
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kus konkurentsitingimused on piisavalt 
ühesugused, ja mida saab eristada 
naaberpiirkondadest eelkõige seetõttu, et 
konkurentsitingimused on nendes 
piirkondades tunduvalt erinevad.
2. Asjaomase turu määratlemiseks 
kohaldatakse järgmisi põhimõtteid:
a) asjaomast tooteturgu käsitletakse 
esiteks toorainete jaoks tooteturu puhul 
teatavate taimesortide või loomaliikide 
turuna; alati, kui kasutatakse väiksemat 
alajaotust, peab see olema nõuetekohaselt 
põhjendatud;
b) asjaomast geograafilist turgu 
käsitletakse juhtumipõhiselt ja see peab 
olema nõuetekohaselt põhjendatud 
kooskõlas iga juhtumi konkreetsete 
asjaoludega.

Or. en

Selgitus

Ettepanek raportööri muudatusettepanekus 370 käsitleda asjaomast geograafilist turgu 
kõigepealt liidu turuna ei viiks peaaegu kunagi juhtumiteni, kus mõjutatakse konkurentsi. 
Asjaomast geograafilist turgu tuleb määratleda, kaaludes käsitletava juhtumi konkreetseid 
aspekte.

Muudatusettepanek 2001
George Lyon, Marit Paulsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 143 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 143 b
Turgu valitsev seisund

Käesoleva peatüki mõistes tähendab 
„turgu valitsev seisund” ettevõtte 
majandusliku tugevuse olukorda, mis 
võimaldab ettevõttel vältida tõhusat 
konkurentsi, mis säilib asjaomasel turul, 
andes talle võimu toimida suures ulatuses 
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sõltumatult oma konkurentidest, 
klientidest ja lõppkokkuvõttes tarbijatest.

Or. en

Selgitus

Teist osa raportööri muudatusettepanekust 371 peetakse mitteoluliseks ja seetõttu tehakse 
ettepanek see välja jätta. Erinevad ettevõtjad toidutarneahelas ei pruugi toimida samal 
asjaomasel (toote- või geograafilisel) turul, ettevõtjate turuosade võrdlus oleks 
majanduslikult mõttekam, et määrata kindlaks, kas tootjaorganisatsioonid valitsevad turgu.

Muudatusettepanek 2002
José Bové
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 144 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eelkõige ei kohaldata aluslepingu 
artikli 101 lõiget 1 käesoleva määruse 
artikli 106 kohaselt tunnustatud
põllumajandustootjate, 
põllumajandustootjate liitude või sellistest 
liitudest moodustatud ühenduste, või 
käesoleva määruse artikli 107 kohaselt
tunnustatud tootjaorganisatsioonide 
kokkulepete, otsuste ja tegevuse suhtes, 
mis on seotud põllumajandustoodete 
tootmise või müügiga või ühiste seadmete 
kasutamisega põllumajandustoodete 
ladustamiseks, käitlemiseks või 
töötlemiseks, ning kui need ei kohusta 
kehtestama ühesuguseid hindu, välja 
arvatud siis, kui seejuures välistatakse
konkurents või ohustatakse aluslepingu 
artikli 39 eesmärke.

Eelkõige on aluslepingu artikli 39 
eesmärkide täitmise järgmiseks vajalikud
põllumajandustootjate, 
põllumajandustootjate liitude, vastavalt 
käesoleva määruse artiklile 106 
tunnustatud sellistest liitudest 
moodustatud ühenduste või vastavalt
käesoleva määruse artiklile 107
tunnustatud kokkulepped, otsused ja 
tegevused, mis on seotud 
põllumajandustoodete tootmise või 
müügiga või ühiste seadmete kasutamisega 
põllumajandustoodete ladustamiseks ja
käitlemiseks, välja arvatud juhul, kui 
seejuures on konkurents täielikult 
välistatud.

Or. fr

Muudatusettepanek 2003
Eric Andrieu, Marc Tarabella
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 144 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eelkõige ei kohaldata aluslepingu 
artikli 101 lõiget 1 käesoleva määruse 
artikli 106 kohaselt tunnustatud 
põllumajandustootjate, 
põllumajandustootjate liitude või sellistest 
liitudest moodustatud ühenduste, või 
käesoleva määruse artikli 107 kohaselt 
tunnustatud tootjaorganisatsioonide 
kokkulepete, otsuste ja tegevuse suhtes, 
mis on seotud põllumajandustoodete 
tootmise või müügiga või ühiste seadmete 
kasutamisega põllumajandustoodete 
ladustamiseks, käitlemiseks või 
töötlemiseks, ning kui need ei kohusta 
kehtestama ühesuguseid hindu, välja 
arvatud siis, kui seejuures välistatakse 
konkurents või ohustatakse aluslepingu 
artikli 39 eesmärke.

Eelkõige loetakse aluslepingu artiklis 39 
sätestatud eesmärkide täitmiseks 
vajalikuks tootjate või käesoleva määruse 
artikli 106 kohaselt tunnustatud 
tootjaorganisatsioonide või käesoleva 
määruse artikli 107 kohaselt tunnustatud 
tootjaorganisatsioonide liitude 
kokkuleppeid, otsuseid ja kooskõlastatud 
tegevust, mis on seotud 
põllumajandustoodete tootmise või 
müügiga või ühiste seadmete kasutamisega 
põllumajandustoodete ladustamiseks, 
käitlemiseks või töötlemiseks või 
kollektiivsete meetmete rakendamisega, et 
ennetada ja ohjata majandusriske, 
eelkõige artiklis 109 c osutatud 
tasandusfondi.

Or. fr

Muudatusettepanek 2004
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 144 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eelkõige ei kohaldata aluslepingu artikli 
101 lõiget 1 käesoleva määruse artikli 106 
kohaselt tunnustatud 
põllumajandustootjate, 
põllumajandustootjate liitude või sellistest 
liitudest moodustatud ühenduste, või 
käesoleva määruse artikli 107 kohaselt 
tunnustatud tootjaorganisatsioonide 
kokkulepete, otsuste ja tegevuse suhtes, 
mis on seotud põllumajandustoodete 
tootmise või müügiga või ühiste seadmete 

Eelkõige loetakse aluslepingu artiklis 39 
sätestatud eesmärkide täitmiseks 
vajalikuks tootjate või käesoleva määruse 
artikli 106 kohaselt tunnustatud 
tootjaorganisatsioonide või käesoleva 
määruse artikli 107 kohaselt tunnustatud 
tootjaorganisatsioonide liitude
kokkuleppeid, otsuseid ja kooskõlastatud 
tegevust, mis on seotud käesoleva määruse 
artiklis 106 sätestatud eesmärkide 
saavutamisega, põllumajandustoodete 
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kasutamisega põllumajandustoodete 
ladustamiseks, käitlemiseks või 
töötlemiseks, ning kui need ei kohusta 
kehtestama ühesuguseid hindu, välja 
arvatud siis, kui seejuures välistatakse 
konkurents või ohustatakse aluslepingu 
artikli 39 eesmärke.

tootmise või müügiga või ühiste seadmete 
kasutamisega põllumajandustoodete 
ladustamiseks, käitlemiseks või 
töötlemiseks.

Or. it

Muudatusettepanek 2005
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 144 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eelkõige ei kohaldata aluslepingu artikli
101 lõiget 1 käesoleva määruse artikli 106
kohaselt tunnustatud 
põllumajandustootjate, 
põllumajandustootjate liitude või sellistest 
liitudest moodustatud ühenduste, või 
käesoleva määruse artikli 107 kohaselt 
tunnustatud tootjaorganisatsioonide 
kokkulepete, otsuste ja tegevuse suhtes, 
mis on seotud põllumajandustoodete 
tootmise või müügiga või ühiste seadmete 
kasutamisega põllumajandustoodete 
ladustamiseks, käitlemiseks või 
töötlemiseks, ning kui need ei kohusta 
kehtestama ühesuguseid hindu, välja 
arvatud siis, kui seejuures välistatakse 
konkurents või ohustatakse aluslepingu 
artikli 39 eesmärke.

Eelkõige eeldatakse, et järgitakse 
aluslepingu artikli 39 kohaste eesmärkide 
saavutamist tunnustatud 
põllumajandustootjate, 
põllumajandustootjate liitude või sellistest 
liitudest moodustatud ühenduste või 
käesoleva määruse artikli 107 kohaselt 
tunnustatud tootjaorganisatsioonide 
kokkulepete, otsuste ja tegevuse suhtes, 
mis on seotud põllumajandustoodete 
tootmise või müügiga või ühiste seadmete
kasutamisega põllumajandustoodete 
ladustamiseks, käitlemiseks või 
töötlemiseks, ning kui need ei kohusta 
kehtestama ühesuguseid hindu, välja 
arvatud siis, kui seejuures välistatakse 
konkurents või ohustatakse aluslepingu 
artikli 39 põhieesmärke.

Or. en

Selgitus

Kohane on selgitada, et eeldatakse, et tootjaorganisatsioonide jt lepingud jms täidavad ühise 
põllumajanduspoliitika eesmärke, mis on määratletud Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklis 39. See nihutab tõendamiskohustuse komisjonile ja pakub rohkem õigusselgust 
põllumajanduses osalejatele. Lisaks tuleks tähelepanu juhtida sellele, et ainult ühise 
põllumajanduspoliitika nn põhieesmärke ei tohi ohtu seada.
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Muudatusettepanek 2006
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 144 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eelkõige ei kohaldata aluslepingu artikli 
101 lõiget 1 käesoleva määruse artikli 106 
kohaselt tunnustatud 
põllumajandustootjate, 
põllumajandustootjate liitude või sellistest 
liitudest moodustatud ühenduste, või 
käesoleva määruse artikli 107 kohaselt 
tunnustatud tootjaorganisatsioonide
kokkulepete, otsuste ja tegevuse suhtes, 
mis on seotud põllumajandustoodete 
tootmise või müügiga või ühiste seadmete 
kasutamisega põllumajandustoodete 
ladustamiseks, käitlemiseks või 
töötlemiseks, ning kui need ei kohusta 
kehtestama ühesuguseid hindu, välja 
arvatud siis, kui seejuures välistatakse 
konkurents või ohustatakse aluslepingu 
artikli 39 eesmärke.

Eelkõige ei kohaldata aluslepingu artikli 
101 lõiget 1 põllumajandustootjate, 
põllumajandustootjate liitude või sellistest 
liitudest moodustatud ühenduste 
kokkulepete, otsuste ja tegevuse suhtes, 
mis on seotud põllumajandustoodete 
tootmise või müügiga või ühiste seadmete 
kasutamisega põllumajandustoodete 
ladustamiseks, käitlemiseks või 
töötlemiseks, ning kui need ei kohusta 
kehtestama ühesuguseid hindu, välja 
arvatud siis, kui seejuures välistatakse 
konkurents või ohustatakse aluslepingu 
artikli 39 eesmärke.

Or. es

Muudatusettepanek 2007
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 144 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eelkõige ei kohaldata aluslepingu artikli 
101 lõiget 1 käesoleva määruse artikli 106 
kohaselt tunnustatud 
põllumajandustootjate, 
põllumajandustootjate liitude või sellistest 
liitudest moodustatud ühenduste, või 

Eelkõige ei kohaldata aluslepingu artikli 
101 lõiget 1 põllumajandustootjate, 
põllumajandustootjate liitude või sellistest 
liitudest moodustatud ühenduste 
kokkulepete, otsuste ja tegevuse suhtes, 
mis on seotud põllumajandustoodete 
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käesoleva määruse artikli 107 kohaselt 
tunnustatud tootjaorganisatsioonide
kokkulepete, otsuste ja tegevuse suhtes, 
mis on seotud põllumajandustoodete 
tootmise või müügiga või ühiste seadmete 
kasutamisega põllumajandustoodete 
ladustamiseks, käitlemiseks või 
töötlemiseks, ning kui need ei kohusta 
kehtestama ühesuguseid hindu, välja 
arvatud siis, kui seejuures välistatakse 
konkurents või ohustatakse aluslepingu 
artikli 39 eesmärke.

tootmise või müügiga või ühiste seadmete 
kasutamisega põllumajandustoodete 
ladustamiseks, käitlemiseks või 
töötlemiseks, ning kui need ei kohusta 
kehtestama ühesuguseid hindu, välja 
arvatud siis, kui seejuures välistatakse 
konkurents või ohustatakse aluslepingu 
artikli 39 eesmärke.

Or. es

Selgitus

Kooskõlas artikli 145 kohta tehtud muudatusettepanekuga, millega lisatakse sellesse artiklisse 
tootjaorganisatsioonid ja nende ühendused.

Muudatusettepanek 2008
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 144 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eelkõige ei kohaldata aluslepingu artikli 
101 lõiget 1 käesoleva määruse artikli 106 
kohaselt tunnustatud 
põllumajandustootjate, 
põllumajandustootjate liitude või sellistest 
liitudest moodustatud ühenduste, või 
käesoleva määruse artikli 107 kohaselt 
tunnustatud tootjaorganisatsioonide 
kokkulepete, otsuste ja tegevuse suhtes, 
mis on seotud põllumajandustoodete 
tootmise või müügiga või ühiste seadmete 
kasutamisega põllumajandustoodete 
ladustamiseks, käitlemiseks või 
töötlemiseks, ning kui need ei kohusta 
kehtestama ühesuguseid hindu, välja 
arvatud siis, kui seejuures välistatakse 
konkurents või ohustatakse aluslepingu 
artikli 39 eesmärke.

Eelkõige ei kohaldata aluslepingu artikli 
101 lõiget 1 käesoleva määruse artikli 106 
kohaselt tunnustatud 
põllumajandustootjate, 
põllumajandustootjate liitude või sellistest 
liitudest moodustatud ühenduste, või 
käesoleva määruse artikli 107 kohaselt 
tunnustatud tootjaorganisatsioonide 
kokkulepete, otsuste ja tegevuse suhtes, 
mis on seotud põllumajandustoodete 
tootmise või müügiga või ühiste seadmete 
kasutamisega põllumajandustoodete 
ladustamiseks, käitlemiseks või 
töötlemiseks, välja arvatud siis, kui 
seejuures välistatakse konkurents või 
ohustatakse aluslepingu artikli 39 
eesmärke.
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Or. en

Muudatusettepanek 2009
Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 144 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Aluslepingu artikli 101 lõiget 1 ei 
kohaldata käesoleva määruse artiklis 143 
osutatud kokkulepete, otsuste ja tegevuse 
suhtes, mis on vajalikud aluslepingu 
lepingu artiklis 39 sätestatud eesmärkide
saavutamiseks.

Aluslepingu artikli 101 lõiget 1 ei 
kohaldata käesoleva määruse artiklis 143 
osutatud kokkulepete, otsuste ja tegevuse 
suhtes, mis on vajalikud, et saavutada 
käesolevas määruses sätestatud 
eesmärgid, mis on seotud keskkonna, 
kliima, loomade tervise ja heaolu, toiduga 
kindlustatuse ning jätkusuutlikkusega, ja 
aluslepingu artiklis 39 sätestatud 
eesmärgid.

Or. en

Muudatusettepanek 2010
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 144 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Aluslepingu artikli 101 lõiget 1 ei 
kohaldata käesoleva määruse artiklis 143 
osutatud kokkulepete, otsuste ja tegevuse 
suhtes, mis on vajalikud aluslepingu 
lepingu artiklis 39 sätestatud eesmärkide
saavutamiseks.

Aluslepingu artikli 101 lõiget 1 ei 
kohaldata käesoleva määruse artiklis 143 
osutatud kokkulepete, otsuste ja tegevuse 
suhtes, mis on vajalikud aluslepingu 
artiklis 39 sätestatud põhieesmärkide
saavutamiseks.

Or. en

Selgitus

Kohane on selgitada, et tootjaorganisatsioonide jt kokkulepped, mida lubatakse, on vajalikud, 
et saavutada ühise põllumajanduspoliitika nn põhieesmärgid. Kui osist „põhi-” ei lisata, 
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tähendaks see, et iga kokkulepe peaks olema vajalik iga ühise põllumajanduspoliitika 
eesmärgi saavutamiseks (see on vähemalt Euroopa Kohtu tõlgendus olemasolevate 
kohtulahendite alusel).

Muudatusettepanek 2011
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 144 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Aluslepingu artikli 101 lõiget 1 ei 
kohaldata käesoleva määruse artiklis 143 
osutatud kokkulepete, otsuste ja tegevuse 
suhtes, mis on vajalikud aluslepingu 
lepingu artiklis 39 sätestatud eesmärkide
saavutamiseks.

Aluslepingu artikli 101 lõiget 1 ei 
kohaldata käesoleva määruse artiklis 143 
osutatud kokkulepete, otsuste ja tegevuse 
suhtes, mis on vajalikud aluslepingu 
artiklis 39 sätestatud põhieesmärkide
saavutamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 2012
Jim Higgins, Seán Kelly, Phil Prendergast

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 144 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võttes arvesse vajadust tagada ELi 
konkurentsieeskirjade ühtlustatud 
rakendamine põllumajandussektoris, 
töötab komisjon välja konkreetsed 
suunised, mille eesmärk on lihtsustada 
aluslepingu artiklite 101–106 rakendamist 
riiklike konkurentsiasutuste poolt 
kokkulepete, otsuste ja tavade puhul, mis 
on seotud põllumajandustoodete 
tootmisega või nendega kauplemisega.

Or. en
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Muudatusettepanek 2013
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 144 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võttes arvesse vajadust tagada ELi 
konkurentsieeskirjade ühtlustatud 
rakendamine põllumajandussektoris, 
töötab komisjon [… aasta jooksul alates 
käesoleva määruse jõustumisest] välja 
konkreetsed suunised, mille eesmärk on 
lihtsustada aluslepingu artiklite 101–106 
rakendamist riiklike konkurentsiasutuste 
poolt kokkulepete, otsuste ja tavade puhul, 
mis on seotud põllumajandustoodete 
tootmisega või nendega kauplemisega.

Or. en

Muudatusettepanek 2014
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 144 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Määrust (EÜ) nr 1/20031 kohaldatakse 
aluslepingu artiklite 101–106 
kohaldatavuse erandite suhtes, mis on 
sätestatud käesoleva määrusega. 
Võimalikke erandeid seoses 
põllumajandusettevõtete kokkulepetega 
käsitletakse kooskõlas tingimustega, mis 
on sätestatud aluslepingu artikli 101 
lõikes 3.
__________________
1 ELT L 1, 4.1.2003, lk 1.

Or. en
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Selgitus

Praegune standard konkurentsipoliitikas on, et ettevõtted teostavad nn enesehindamist seoses 
nende sõlmitavate kokkulepete õiguslikkusega. Enesehindamise menetluse üksikasjad on 
sätestatud määruses (EÜ) nr 1/2003. Enesehindamise menetluse eelis on, et see vähendab 
komisjoni töökoormust. Me teeme ettepaneku sama menetluse kohta tootmisharudevaheliste 
organisatsioonide kokkulepete puhul (vt meie muudatusettepanek artikli 145 kohta).

Muudatusettepanek 2015
Esther de Lange, Bastiaan Belder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 144 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Eelkõige ei kohaldata aluslepingu 
artikli 101 lõiget 1 kokkulepete suhtes 
kogu toidutarneahelas, mis tagavad 
tootjatele õiglase ja mõistliku hinna ja mis 
võtavad arvesse kulutusi, mida tootjad on 
teinud seoses säästlikkuse ja loomade 
heaoluga.

Or. en

Muudatusettepanek 2016
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 144 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pärast konsulteerimist liikmesriikidega 
ning asjaomaste ettevõtjate või ettevõtjate 
liitude ja kõikide teiste vajalikuks 
peetavate füüsiliste või juriidiliste isikute 
ärakuulamist on ainult komisjon, kelle 
otsuseid on pädev läbi vaatama Euroopa 
Kohus, volitatud avaldamisele kuuluva 
rakendusaktidega vastuvõetud otsusega 
kindlaks määrama, millised kokkulepped, 
otsused ja tegevused vastavad lõikes 1 

välja jäetud
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sätestatud tingimustele.
Komisjon langetab sellise otsuse kas omal 
algatusel või mõne liikmesriigi pädeva 
asutuse või huvitatud ettevõtja või 
ettevõtjate liidu taotlusel.

Or. en

Selgitus

Praegune standard konkurentsipoliitikas on, et ettevõtted teostavad nn enesehindamist seoses 
nende sõlmitavate kokkulepete õiguslikkusega. Enesehindamise menetluse üksikasjad on 
sätestatud määruses (EÜ) nr 1/2003. Enesehindamise menetluse eelis on, et see vähendab 
komisjoni töökoormust. Me teeme ettepaneku sama menetluse kohta tootmisharudevaheliste 
organisatsioonide kokkulepete puhul (vt meie muudatusettepanek artikli 145 kohta).

Muudatusettepanek 2017
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 144 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõike 2 esimeses lõigus osutatud 
otsuses avaldatakse osapoolte nimed ja 
otsuse põhiline sisu. Seejuures tuleb 
arvesse võtta ettevõtjate õigustatud huvi 
kaitsta oma ärisaladusi.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Praegune standard konkurentsipoliitikas on, et ettevõtted teostavad nn enesehindamist seoses 
nende sõlmitavate kokkulepete õiguslikkusega. Enesehindamise menetluse üksikasjad on 
sätestatud määruses (EÜ) nr 1/2003. Enesehindamise menetluse eelis on, et see vähendab 
komisjoni töökoormust. Me teeme ettepaneku sama menetluse kohta tootmisharudevaheliste 
organisatsioonide kokkulepete puhul (vt meie muudatusettepanek artikli 145 kohta).

Muudatusettepanek 2018
Iratxe García Pérez



PE492.804v01-00 120/158 AM\907936ET.doc

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 144 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Olenemata eelmistes lõigetes 
sätestatust kooskõlastab komisjon riiklike 
konkurentsiasutuste tegevust eesmärgiga 
tagada, et konkurentsieeskirjade 
kohaldamine ja tõlgendamine on 
käesoleva määruse alla kuuluvates 
sektorites võimalikult ühetaoline ning et 
järgitakse ühtse turu eeskirju. Selleks võib 
komisjon välja anda heade tavade 
suunised, mis on asjaomasele sektorile ja 
eri ametiasutustele juhisteks.

Or. es

Muudatusettepanek 2019
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 144 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Olenemata eelmistes lõigetes 
sätestatust kooskõlastab komisjon riiklike 
konkurentsiasutuste tegevust eesmärgiga 
tagada, et konkurentsieeskirjade 
kohaldamine ja tõlgendamine on 
käesoleva määruse alla kuuluvates 
sektorites võimalikult ühetaoline. Selleks 
võib komisjon välja anda heade tavade 
suunised, mis on asjaomasele sektorile ja 
eri ametiasutustele juhisteks.

Or. es

Selgitus

Konkurentsieeskirjad on koostatud turu täiuslikult toimimiseks, kus valitseb vaba konkurents. 
Arvestades asjaolu, et ühel läbirääkimiste osapoolel on suhteline monopol, ei saa 
konkurentsieeskirjadega põhjendada vastasseisukohtade soodustamist, mis raskendavad 
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hajutatud tootmist. Teiselt poolt tuleb nõuda põllumajandussektori vabastamist Euroopa 
konkurentsieeskirjadest ja otsustada eelnevalt, mis olukorras ja juhtudel kõnealuse vabastuse 
kohaldamist nõutakse.

Muudatusettepanek 2020
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 144 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Olenemata eelmistes lõigetes 
sätestatust kooskõlastab komisjon riiklike 
konkurentsiasutuste tegevust eesmärgiga 
tagada, et konkurentsieeskirjade 
kohaldamine ja tõlgendamine on 
käesoleva määruse alla kuuluvates 
sektorites võimalikult ühetaoline ning et 
järgitakse ühtse turu eeskirju. Selleks võib 
komisjon välja anda heade tavade 
suunised, mis on asjaomasele sektorile ja 
eri ametiasutustele juhisteks.

Or. es

Selgitus

Konkurentsieeskirju kohaldatakse liikmesriikides erinevalt ja see oleneb eri riikide selle 
valdkonna vastutavate ametiasutuste tundlikkusest. Kuna ühtsel turul ei ole võimalik samu 
eeskirju kohaldada erinevalt, peaks komisjon täitma nende eeskirjade kooskõlastaja ja tagaja 
ülesannet, austades ja tunnustades samal ajal eri riikide konkurentsiasutuste autonoomiat.

Muudatusettepanek 2021
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 144 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Olenemata eelmistes lõigetes 
sätestatust teostab komisjon riiklike 
konkurentsiasutuste tegevuse üle 
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järelevalvet, et ühtlustada 
konkurentsieeskirjade kohaldamine ja 
tõlgendamine käesoleva määruse alla 
kuuluvates sektorites ja tagada selle 
ühtsus vastavalt ühtse turu põhimõtetele. 
Selleks avaldab komisjon heade tavade 
suunised, mis on asjaomasele sektorile ja 
eri ametiasutustele juhisteks.

Or. es

Selgitus

Et vältida turu moonutamist lahknevuste või erinevuste tõttu liikmesriikides 
konkurentsieeskirjade kohaldamisel.

Muudatusettepanek 2022
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 145 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tunnustatud tootmisharudevaheliste 
organisatsioonide kokkulepped ja 
kooskõlastatud tegevused

Tunnustatud tootmisharudevaheliste 
organisatsioonide, tootjaorganisatsioonide 
ja tootjaorganisatsioonide ühenduste
kokkulepped ja kooskõlastatud tegevused

Or. es

Muudatusettepanek 2023
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 145 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tunnustatud tootmisharudevaheliste 
organisatsioonide kokkulepped ja 
kooskõlastatud tegevused

Tunnustatud tootmisharudevaheliste 
organisatsioonide, tootjaorganisatsioonide 
ja tootjaorganisatsioonide ühenduste
kokkulepped ja kooskõlastatud tegevused.
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Or. es

Selgitus

Selleks et võimalus sõlmida lepinguid, teha otsuseid ja tegutseda kooskõlastatult oleks 
kohaldatav tunnustatud tootjaorganisatsioonide suhtes samadel tingimustel nagu 
tootmisharudevaheliste organisatsioonide suhtes. Eesmärk on tugevdada 
tootjaorganisatsioonide ja nende ühenduste rolli.

Muudatusettepanek 2024
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 145 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Aluslepingu artikli 101 lõiget 1 ei 
kohaldata käesoleva määruse artikli 108 
kohaselt tunnustatud 
tootmisharudevaheliste organisatsioonide, 
mille eesmärk on käesoleva määruse artikli
108 lõike 1 punktis c loetletud tegevuste 
teostamine, ning käesoleva määruse artikli
108 lõikes 2 osutatud oliiviõli ja 
lauaoliivide ning tubakasektori
tootmisharudevaheliste organisatsioonide
kokkulepete, otsuste ja kooskõlastatud 
tegevuste suhtes.

1. Aluslepingu artikli 101 lõiget 1 ei 
kohaldata käesoleva määruse artikli 108 
kohaselt tunnustatud 
tootmisharudevaheliste organisatsioonide, 
mille eesmärk on käesoleva määruse artikli 
108 lõike 1 punktis c loetletud tegevuste 
teostamine, ning artikli 106 alusel 
tunnustatud tootjaorganisatsioonide või 
käesoleva määruse artikli 107 alusel 
tunnustatud tootjaorganisatsioonide 
ühenduste suhtes, mille eesmärk on 
käesoleva määruse artikli 106 punktis c 
osutatud tegevus, kokkulepete, otsuste ja 
kooskõlastatud tegevuste suhtes.

Or. es

Muudatusettepanek 2025
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 145 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Aluslepingu artikli 101 lõiget 1 ei 
kohaldata käesoleva määruse artikli 108 

1. Aluslepingu artikli 101 lõiget 1 ei 
kohaldata käesoleva määruse artikli 108 
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kohaselt tunnustatud 
tootmisharudevaheliste organisatsioonide, 
mille eesmärk on käesoleva määruse artikli 
108 lõike 1 punktis c loetletud tegevuste 
teostamine, ning käesoleva määruse artikli
108 lõikes 2 osutatud oliiviõli ja 
lauaoliivide ning tubakasektori
tootmisharudevaheliste organisatsioonide 
kokkulepete, otsuste ja kooskõlastatud 
tegevuste suhtes.

kohaselt tunnustatud 
tootmisharudevaheliste organisatsioonide, 
mille eesmärk on käesoleva määruse artikli 
108 punktis c loetletud tegevuste 
teostamine, ning artikli 106 alusel 
tunnustatud tootjaorganisatsioonide või 
käesoleva määruse artikli 107 alusel 
tunnustatud tootjaorganisatsioonide 
ühenduste suhtes, mille eesmärk on 
käesoleva määruse artikli 106 punktis c 
osutatud tegevus, kokkulepete, otsuste ja 
kooskõlastatud tegevuste suhtes.

Or. es

Selgitus

Kutseorganisatsioonide ja nende ühenduste lisamine võimaldab neil sõlmida lepinguid, teha 
otsuseid ja tegutseda kooskõlastatult samadel tingimustel nagu tootmisharudevahelistel 
organisatsioonidel.

Muudatusettepanek 2026
Marit Paulsen, Britta Reimers, George Lyon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 145 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Aluslepingu artikli 101 lõiget 1 ei 
kohaldata käesoleva määruse artikli 108 
kohaselt tunnustatud 
tootmisharudevaheliste organisatsioonide, 
mille eesmärk on käesoleva määruse artikli 
108 lõike 1 punktis c loetletud tegevuste 
teostamine, ning käesoleva määruse artikli 
108 lõikes 2 osutatud oliiviõli ja 
lauaoliivide ning tubakasektori
tootmisharudevaheliste organisatsioonide 
kokkulepete, otsuste ja kooskõlastatud 
tegevuste suhtes.

1. Aluslepingu artikli 101 lõiget 1 ei 
kohaldata käesoleva määruse artikli 108 
kohaselt tunnustatud 
tootmisharudevaheliste organisatsioonide, 
mille eesmärk on käesoleva määruse artikli 
108 lõike 1 punktis c loetletud tegevuste 
teostamine, ning käesoleva määruse artikli 
108 lõikes 2 osutatud oliiviõli ja 
lauaoliivide tootmisharudevaheliste 
organisatsioonide kokkulepete, otsuste ja 
kooskõlastatud tegevuste suhtes.

Or. en
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Muudatusettepanek 2027
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 145 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Artikli 144 lõike 2 sätteid 
kohaldatakse käesoleva määruse 
artikli 108 alusel tunnustatud 
tootmisharudevaheliste organisatsioonide 
kokkulepete, otsuste ja kooskõlastatud 
tegevuse suhtes.

Or. en

Selgitus

Praegune standard konkurentsipoliitikas on, et ettevõtted teostavad nn enesehindamist seoses 
nende sõlmitavate kokkulepete õiguslikkusega. Enesehindamise menetluse üksikasjad on 
sätestatud määruses (EÜ) nr 1/2003. Enesehindamise menetluse eelis on, et see vähendab 
komisjoni töökoormust.

Muudatusettepanek 2028
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 145 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõiget 1 kohaldatakse ainult juhul, kui: välja jäetud
a) kokkulepetest, otsustest ja 
kooskõlastatud tegevusest on komisjonile 
teatatud;
b) komisjon ei leia rakendusaktidega kahe 
kuu jooksul pärast vajalike andmete 
saamist, et kõnealused kokkulepped, 
otsused või kooskõlastatud tegevus on 
vastuolus liidu eeskirjadega.

Or. en
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Muudatusettepanek 2029
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 145 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) komisjon ei leia rakendusaktidega kahe 
kuu jooksul pärast vajalike andmete
saamist, et kõnealused kokkulepped, 
otsused või kooskõlastatud tegevus on 
vastuolus liidu eeskirjadega.

b) komisjon ei leia rakendusaktidega kahe 
kuu jooksul pärast teatise saamist, et 
kõnealused kokkulepped, otsused või 
kooskõlastatud tegevus on vastuolus liidu 
eeskirjadega.

Or. es

Muudatusettepanek 2030
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 145 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) komisjon ei leia rakendusaktidega kahe 
kuu jooksul pärast vajalike andmete
saamist, et kõnealused kokkulepped, 
otsused või kooskõlastatud tegevus on 
vastuolus liidu eeskirjadega.

b) komisjon ei leia rakendusaktidega kahe 
kuu jooksul pärast teatise saamist, et 
kõnealused kokkulepped, otsused või 
kooskõlastatud tegevus on vastuolus liidu 
eeskirjadega.

Or. es

Selgitus

Kahekuulise tähtaja kehtestamine komisjoni seisukoha võtmiseks pärast kõikide dokumentide 
kättesaamist takistab tootmisharudevaheliste organisatsioonide korralikku toimimist ja 
muudab menetlused väga bürokraatlikuks.

Muudatusettepanek 2031
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 145 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kokkuleppeid, otsuseid ja
kooskõlastatud tegevust ei või rakendada 
enne lõike 2 punktis b osutatud 
ajavahemiku lõppu.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2032
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 145 – lõige 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) võivad tekitada konkurentsimoonutusi, 
mis ei ole tootmisharudevahelise 
organisatsiooni tegevusega soovitud ühise 
põllumajanduspoliitika eesmärkide
saavutamiseks vältimatud;

c) võivad tekitada konkurentsimoonutusi, 
mis ei ole tootmisharudevahelise 
organisatsiooni tegevusega soovitud ühise 
põllumajanduspoliitika põhieesmärkide
saavutamiseks vältimatud;

Or. en

Muudatusettepanek 2033
José Bové
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 145 – lõige 4 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) sisaldavad hindade või kvootide 
kindlaksmääramist;

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Arvestades, et ettepanekus julgustatakse statistilisi vahendeid ja turujärelevalvet (nt 
piimasektoris), millel on hindadele kaudne mõju, ning võttes arvesse, et konkurentsi 
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kahjustamise oht on piiratud, kuna komisjoni teavitatakse nimetatud kokkulepetest enne nende 
jõustumist, tuleks eelneva hindade ja kvootide kindlaksmääramise keeld artikli 145 lõike 4 
punktist d välja jätta.

Muudatusettepanek 2034
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 145 – lõige 4 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) sisaldavad hindade või kvootide 
kindlaksmääramist;

välja jäetud

Or. pt

Muudatusettepanek 2035
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 145 – lõige 4 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) sisaldavad hindade või kvootide
kindlaksmääramist;

d) sisaldavad hindade või tootmiskvootide
kindlaksmääramist;

Or. es

Selgitus

Tekstis peab olema selgelt kirjas, et kvoodid on üksnes tootmiskvoodid. See oleks paremini 
kooskõlas praeguse ühtse ühise turukorralduse määrusega, milles on ette nähtud, et kvoodid 
tähendavad alati tootmiskvoote kilogrammides (piim, suhkur, tubakas).

Muudatusettepanek 2036
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 145 – lõige 5 – lõik 1



AM\907936ET.doc 129/158 PE492.804v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui komisjon leiab rakendusaktidega 
pärast lõike 2 punktis b osutatud 
kahekuulise ajavahemiku lõppu, et lõike 1 
kohaldamise tingimused ei ole täidetud, 
teeb ta otsuse asutamislepingu artikli 101 
lõike 1 kohaldamise kohta kõnealuse 
kokkuleppe, otsuse või kooskõlastatud 
tegevuse suhtes.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2037
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 145 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealust komisjoni otsust ei kohaldata 
enne sellest asjaomasele 
tootmisharudevahelisele organisatsioonile 
teatamise kuupäeva, välja arvatud juhul, 
kui tootmisharudevaheline organisatsioon 
on esitanud ebaõigeid andmeid või 
kuritarvitanud lõikes 1 sätestatud erandit.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2038
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 145 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Mitmeaastaste lepingute puhul kehtib 
esimese aasta kohta teatamine ka lepingu 
järgnevatel aastatel. Sel juhul võib 
komisjon siiski igal ajal omal algatusel 

välja jäetud



PE492.804v01-00 130/158 AM\907936ET.doc

ET

või mõne teise liikmesriigi taotlusel teha 
avalduse mittevastavuse tuvastamise 
kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 2039
José Bové
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 145 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Kriisiolukorras võib kokkuleppeid, 
otsuseid ja tegevusi rakendada enne 
komisjoni arvamuse saamist. Kui 
komisjon leiab rakendusaktidega pärast 
kümnepäevase ajavahemiku lõppu, et 
lõike 1 kohaldamise tingimused ei ole 
täidetud, teeb ta otsuse aluslepingu 
artikli 101 lõike 1 kohaldamise kohta 
asjaomase kokkuleppe, otsuse või 
kooskõlastatud tegevuse suhtes.

Or. fr

Selgitus

Arvestades, et kriisiolukorras peab tegevusalasiseseid otsuseid ja kokkuleppeid kiiresti 
rakendama, seetõttu tuleb artiklisse 145 lisada vastav lõige.

Muudatusettepanek 2040
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 149 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riiklik abi suhkrusektorile Soomes Riiklik abi suhkrusektorile Soomes ja 
teistes liikmesriikides 
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Or. es

Muudatusettepanek 2041
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 149

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Soome võib anda suhkrupeedikasvatajatele 
riiklikku abi kuni 350 eurot hektari kohta 
turustusaastal.

Soome võib anda suhkrupeedikasvatajatele 
riiklikku abi kuni 350 eurot hektari kohta 
turustusaastal kuni 2019./2020. aasta 
turustusaasta lõpuni.

Or. fr

Muudatusettepanek 2042
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 149 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid, kes toodavad suhkrupeeti 
piirkonnas, mis asub laiuskraadil 
44 kraadi lõunalaiust, võivad maksta 
suhkrupeeditootjatele ka riiklikke 
pindalatoetusi hektari ja turustusaasta 
kohta.

Or. es

Selgitus

Suhkrupeedi tootmisel on määrava tähtsusega geograafilised ja kliimatingimused ning eriti 
Euroopa põhjapoolsemates või keskmisest tootmispiirkonnast lõuna pool asuvates 
piirkondades.

Muudatusettepanek 2043
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 149 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid, kes toodavad suhkrupeeti 
laiuskraadist 44 kraadi lõuna pool, võivad 
maksta suhkrupeeditootjatele ka riiklikke 
pindalatoetusi hektari ja turustusaasta kohta.

Or. es

Selgitus

Samamoodi nagu võetakse arvesse teiste liikmesriikide looduslikke piiranguid, tuleb arvesse 
võtta ka piiranguid liikmesriikides, kes toodavad suhkrupeeti kõnealusest laiuskraadist lõuna 
pool.

Muudatusettepanek 2044
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 152 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad riiklikku abi 
rahastada asjaomases sektoris kehtestatava 
maksu abil või erasektori mis tahes muu 
panuse abil.

Liikmesriigid võivad riiklikku abi 
rahastada liikmesriigi eelarvest,
asjaomases sektoris kehtestatava maksu 
abil või erasektori mis tahes muu panuse 
abil.

Or. pl

Selgitus

Ettepanek täpsustada sätteid.

Muudatusettepanek 2045
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 152 – lõik 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks artiklis 21 sätestatud liidu abile 
võivad liikmesriigid maksta riigiabi, et 
rahastada kaasnevaid meetmeid, mis on 
vajalikud, et tõhustada liidu abikava 
tarnida puu- ja köögivilja-, töödeldud puu-
ja köögivilja- ning banaanisektori tooteid, 
nagu on ette nähtud artikli 21 lõikega 2.

Lisaks artiklis 21 sätestatud liidu abile 
võivad liikmesriigid maksta riigiabi, et 
rahastada kaasnevaid meetmeid, mis on 
vajalikud, et tõhustada liidu abikava 
tarnida puu- ja köögivilja-, töödeldud puu-
ja köögivilja- ning banaanisektori tooteid, 
nagu on ette nähtud artikli 21 lõikega 2.
Kaasrahastamise kogusumma ei tohi olla 
suurem kui 100% reaalselt kantud 
kuludest.

Or. pl

Selgitus

Artikkel 152 peab selgelt näitama, et kõnealuste ELi toetuste täiendamine liikmesriigi 
eelarvest tuleb kaasrahastamisest, millest on juttu kavandatava artikli 21 lõike 4 punktis b, ja 
see ei moodusta täiendavat eelarvet, mis hõlmaks nii liidu kui ka liikmesriigi rahalist panust.

Muudatusettepanek 2046
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 153 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 153 a
Müügiedendus piima- ja 

piimatootesektoris
Liikmesriik võib kehtestada piimatootjaile 
turustatud piima või piimaekvivalendi eest 
müügiedendusmaksu, et rahastada 
meetmeid, mida võetakse, et edendada 
liidus tarbimist, laiendada piima- ja 
piimatooteturgu ning parandada 
kvaliteeti.

Or. de
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Muudatusettepanek 2047
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu määrus
V osa – -I peatükk (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-I PEATÜKK
Riskijuhtimine ja kriisiohjamine

1. jagu
Avalik-õiguslik kindlustus

Artikkel 153 a
Avalik-õiguslik põllumajanduskindlustus
1. Luuakse avalik-õiguslik 
põllumajanduskindlustusskeem, mida 
rahastatakse liidu eelarvest, et tagada 
miinimumsissetulek 
põllumajandustootjatele, kes on 
kannatanud kahju äärmuslike 
ilmastikuolude, muude loodusõnnetuse 
või inimtegevusest tingitud 
katastroofiolukordade, sealhulgas 
metsatulekahjude, haiguste ja kahjurite 
tõttu. Kindlustus tagab miinimumkaitse 
kõikide liikmesriikide kõikidele 
põllumajandustootjatele.
2. Avalik-õigusliku 
põllumajanduskindlustus võib jaguneda 
järgmiselt: ettevõttekindlustus, 
sissetulekukindlustus, 
loomakarjakindlustus ja hüvitusfondid.
3. See kindlustus ei piira muid teatud 
sektorite konkreetseid kindlustusskeeme, 
nagu artiklis 47 osutatud veinisektori 
jaoks ettenähtud saagikindlustus.
4. Komisjon esitab ettenähtud ajaks 
ettepaneku võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus avalik-
õigusliku põllumajanduskindlustuse 
kohta nii, et see määrus jõustuks alates 
1. juulist 2014.

Or. pt
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Muudatusettepanek 2048
Richard Ashworth, Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 154 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võttes arvesse vajadust tõhusalt ja 
tulemuslikult reageerida turuhäirete ohule, 
mis on tingitud märkimisväärsest
hinnatõusust või -langusest sise- või 
välisturul või mis tahes muust turgu 
mõjutavast asjaolust, antakse komisjonile 
artikli 160 kohaselt õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte, et võtta vajalikke 
meetmeid asjaomase sektori jaoks ning 
täites kõiki kohustusi, mis tulenevad 
aluslepingu artikli 218 kohaselt sõlmitud 
kokkulepetest.

Teise lõigu alusel ja võttes arvesse 
vajadust tõhusalt ja tulemuslikult 
reageerida tõsiste turuhäirete 
märkimisväärsele ohule, mis on tingitud 
asjaoludest, mis toovad kaasa või toovad 
suure tõenäosusega kaasa 
märkimisväärse hinnatõusu või -languse
sise- või välisturul, antakse komisjonile 
artikli 160 kohaselt õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte, et võtta vajalikke 
meetmeid asjaomase sektori jaoks ning 
täites kõiki kohustusi, mis tulenevad 
aluslepingu artikli 218 kohaselt sõlmitud 
kokkulepetest.

Esimeses lõigus sätestatud meetmeid võib 
vastu võtta ainult siis, kui kõik muud 
käesoleva määruse alusel kättesaadavad 
meetmed näivad olevat ebapiisavad.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek annab komisjonile sidusamad volitused võtta vastu erakordseid 
meetmeid kriisi korral ja tagada, et säilitatakse praeguses tekstis sisalduvad kaitsemeetmed.

Muudatusettepanek 2049
Peter Jahr, Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 154 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võttes arvesse vajadust tõhusalt ja 
tulemuslikult reageerida turuhäirete ohule, 

Võttes arvesse vajadust tõhusalt ja 
tulemuslikult reageerida turuhäiretele, mis 
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mis on tingitud märkimisväärsest 
hinnatõusust või -langusest sise- või 
välisturul või mis tahes muust turgu 
mõjutavast asjaolust, antakse komisjonile 
artikli 160 kohaselt õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte, et võtta vajalikke 
meetmeid asjaomase sektori jaoks ning 
täites kõiki kohustusi, mis tulenevad 
aluslepingu artikli 218 kohaselt sõlmitud 
kokkulepetest.

on tingitud märkimisväärsest hinnatõusust 
või -langusest sise- või välisturul, antakse 
komisjonile artikli 160 kohaselt õigus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte, et võtta 
vajalikke meetmeid asjaomase sektori 
jaoks ning täites kõiki kohustusi, mis 
tulenevad aluslepingu artikli 218 kohaselt 
sõlmitud kokkulepetest.

Or. de

Muudatusettepanek 2050
José Bové
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 154 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võttes arvesse vajadust tõhusalt ja 
tulemuslikult reageerida turuhäirete ohule, 
mis on tingitud märkimisväärsest 
hinnatõusust või -langusest sise- või 
välisturul või mis tahes muust turgu 
mõjutavast asjaolust, antakse komisjonile 
artikli 160 kohaselt õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte, et võtta vajalikke 
meetmeid asjaomase sektori jaoks ning 
täites kõiki kohustusi, mis tulenevad 
aluslepingu artikli 218 kohaselt sõlmitud 
kokkulepetest.

Võttes arvesse vajadust tõhusalt ja 
tulemuslikult reageerida turuhäirete ohule, 
mis on tingitud märkimisväärsest 
hinnatõusust või -langusest sise- või 
välisturul, artikli 7 lõikes 2 sätestatud 
tootmiskulude märkimisväärsest 
suurenemisest või mis tahes muust turgu 
mõjutavast asjaolust, antakse komisjonile 
artikli 160 kohaselt õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte, et võtta vajalikke 
meetmeid asjaomase sektori jaoks ning 
täites kõiki kohustusi, mis tulenevad 
aluslepingu artikli 218 kohaselt sõlmitud 
kokkulepetest.

Or. fr

Muudatusettepanek 2051
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 154 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võttes arvesse vajadust tõhusalt ja 
tulemuslikult reageerida turuhäirete ohule, 
mis on tingitud märkimisväärsest 
hinnatõusust või -langusest sise- või 
välisturul või mis tahes muust turgu 
mõjutavast asjaolust, antakse komisjonile 
artikli 160 kohaselt õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte, et võtta vajalikke 
meetmeid asjaomase sektori jaoks ning 
täites kõiki kohustusi, mis tulenevad 
aluslepingu artikli 218 kohaselt sõlmitud 
kokkulepetest.

Võttes arvesse vajadust tõhusalt ja 
tulemuslikult reageerida turuhäirete ohule, 
mis on tingitud märkimisväärsest 
hinnatõusust või -langusest sise- või 
välisturul või mis tahes muust turgu 
mõjutavast asjaolust, sealhulgas 
tootmishindade kallinemisest, antakse 
komisjonile artikli 160 kohaselt õigus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte, et võtta 
vajalikke meetmeid asjaomase sektori 
jaoks ning täites kõiki kohustusi, mis 
tulenevad aluslepingu artikli 218 kohaselt 
sõlmitud kokkulepetest.

Or. es

Selgitus

Es necesario establecer de forma clara que el encarecimiento de los costes de producción 
figure también como factor de mercado que amenaza con producirse como consecuencia de 
incrementos o bajadas significativos en el mercado interior o exterior. En efecto, entre las 
necesidades de responder con eficiencia y eficacia a las perturbaciones del mercado hay que 
atender a episodios como el fuerte encarecimiento de la alimentación animal, los cuales 
producen en las rentas de los agricultores europeos los mismos efectos que las bajadas 
significativas de los precios de los productos agrarios.

Muudatusettepanek 2052
Jim Higgins, Seán Kelly, Phil Prendergast

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 154 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võttes arvesse vajadust tõhusalt ja 
tulemuslikult reageerida turuhäirete ohule, 
mis on tingitud märkimisväärsest 
hinnatõusust või -langusest sise- või 
välisturul või mis tahes muust turgu 
mõjutavast asjaolust, antakse komisjonile 
artikli 160 kohaselt õigus võtta vastu 

Võttes arvesse vajadust tõhusalt ja 
tulemuslikult reageerida turuhäirete ohule, 
mis on tingitud märkimisväärsest 
hinnatõusust või -langusest sise- või 
välisturul või märkimisväärsest langusest 
tootjamarginaali osas või mis tahes muust 
turgu mõjutavast asjaolust, antakse 
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delegeeritud õigusakte, et võtta vajalikke 
meetmeid asjaomase sektori jaoks ning 
täites kõiki kohustusi, mis tulenevad 
aluslepingu artikli 218 kohaselt sõlmitud 
kokkulepetest.

komisjonile artikli 160 kohaselt õigus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte, et võtta 
vajalikke meetmeid asjaomase sektori 
jaoks ning täites kõiki kohustusi, mis 
tulenevad aluslepingu artikli 218 kohaselt 
sõlmitud kokkulepetest.

Or. en

Muudatusettepanek 2053
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 154 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võttes arvesse vajadust tõhusalt ja 
tulemuslikult reageerida turuhäirete ohule, 
mis on tingitud märkimisväärsest 
hinnatõusust või -langusest sise- või 
välisturul või mis tahes muust turgu 
mõjutavast asjaolust, antakse komisjonile 
artikli 160 kohaselt õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte, et võtta vajalikke 
meetmeid asjaomase sektori jaoks ning 
täites kõiki kohustusi, mis tulenevad 
aluslepingu artikli 218 kohaselt sõlmitud 
kokkulepetest.

Võttes arvesse vajadust tõhusalt ja 
tulemuslikult reageerida turuhäirete ohule, 
mis on tingitud märkimisväärsest 
hinnatõusust või -langusest sise- või 
välisturul või märkimisväärsest langusest 
tootjamarginaali osas või mis tahes muust 
turgu mõjutavast asjaolust, antakse 
komisjonile artikli 160 kohaselt õigus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte, et võtta 
vajalikke meetmeid asjaomase sektori 
jaoks ning täites kõiki kohustusi, mis 
tulenevad aluslepingu artikli 218 kohaselt 
sõlmitud kokkulepetest.

Or. en

Muudatusettepanek 2054
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Göran Färm, Brian Simpson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 154 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võttes arvesse vajadust tõhusalt ja 
tulemuslikult reageerida turuhäirete ohule, 
mis on tingitud märkimisväärsest 

Võttes arvesse vajadust tõhusalt ja 
tulemuslikult reageerida turuhäirete ohule, 
mis on tingitud märkimisväärsest 
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hinnatõusust või -langusest sise- või 
välisturul või mis tahes muust turgu 
mõjutavast asjaolust, antakse komisjonile 
artikli 160 kohaselt õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte, et võtta vajalikke 
meetmeid asjaomase sektori jaoks ning 
täites kõiki kohustusi, mis tulenevad 
aluslepingu artikli 218 kohaselt sõlmitud 
kokkulepetest.

hinnatõusust või -langusest sise- või 
välisturul või mis tahes muust turgu 
mõjutavast asjaolust, kui on tõenäoline, et 
selline olukord jätkub või halveneb, 
antakse komisjonile artikli 160 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, et 
võtta vajalikke meetmeid asjaomase sektori 
jaoks ning täites kõiki kohustusi, mis 
tulenevad aluslepingu artikli 218 kohaselt 
sõlmitud kokkulepetest, ja tingimusel, et 
kõik muud käesoleva määruse alusel 
kättesaadavad meetmed näivad olevat 
ebapiisavad.

Or. en

Selgitus

Neid meetmeid tuleb jõustada tõelise hädaolukorra puhul.

Muudatusettepanek 2055
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 154 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võttes arvesse vajadust tõhusalt ja 
tulemuslikult reageerida turuhäirete ohule, 
mis on tingitud märkimisväärsest 
hinnatõusust või -langusest sise- või 
välisturul või mis tahes muust turgu 
mõjutavast asjaolust, antakse komisjonile 
artikli 160 kohaselt õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte, et võtta vajalikke 
meetmeid asjaomase sektori jaoks ning 
täites kõiki kohustusi, mis tulenevad 
aluslepingu artikli 218 kohaselt sõlmitud 
kokkulepetest.

Võttes arvesse vajadust tõhusalt ja 
tulemuslikult reageerida turuhäirete ohule, 
mis on tingitud märkimisväärsest 
hinnatõusust või -langusest sise- või 
välisturul või mis tahes muust turgu 
mõjutavast asjaolust, kui on tõenäoline, et 
selline olukord jätkub või halveneb, 
antakse komisjonile artikli 160 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, et 
võtta vajalikke meetmeid asjaomase sektori 
jaoks ning täites kõiki kohustusi, mis 
tulenevad aluslepingu artikli 218 kohaselt 
sõlmitud kokkulepetest, ja tingimusel, et 
kõik muud käesoleva määruse alusel 
kättesaadavad meetmed näivad olevat 
ebapiisavad.

Or. en
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Muudatusettepanek 2056
Peter Jahr, Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 154 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui esimeses lõigus osutatud turuhäirete 
puhul on see hädavajalik, kohaldatakse 
käesoleva määruse artiklis 161 sätestatud 
menetlust delegeeritud õigusaktide suhtes, 
mis on võetud vastu käesoleva lõike alusel.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. de

Muudatusettepanek 2057
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 154 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui esimeses lõigus osutatud turuhäirete 
puhul on see hädavajalik, kohaldatakse 
käesoleva määruse artiklis 161 sätestatud 
menetlust delegeeritud õigusaktide suhtes, 
mis on võetud vastu käesoleva lõike 
alusel.

Kui esimeses lõigus osutatud turuhäirete 
puhul on see hädavajalik, kohaldatakse 
käesoleva määruse artiklis 161 sätestatud 
menetlust.

Or. de

Selgitus

Turuhäirete oht on võimalik kõrvaldada delegeeritud õigusaktide abil kiirmenetluse raames 
vastavalt artiklile 161. 

Muudatusettepanek 2058
Britta Reimers
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 154 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selliste meetmetega võib laiendada 
reguleerimisala või pikendada või muuta 
käesoleva määrusega ettenähtud muude 
meetmete kestust või muid aspekte, või 
täielikult või osaliselt peatada 
imporditollimaksud, sealhulgas vajaduse 
korral teatavad kogused ja ajavahemikud.

Selliste meetmetega, mida võib võtta 
eelnevalt või järgnevalt, võib laiendada 
reguleerimisala või pikendada või muuta 
käesoleva määrusega ettenähtud muude 
meetmete kestust või muid aspekte, või 
täielikult või osaliselt peatada 
imporditollimaksud, sealhulgas vajaduse 
korral teatavad kogused ja ajavahemikud.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek selgitab meetmeid, mida rakendada turuhäirete korral.

Muudatusettepanek 2059
Elisabeth Jeggle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 154 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selliste meetmetega võib laiendada 
reguleerimisala või pikendada või muuta 
käesoleva määrusega ettenähtud muude 
meetmete kestust või muid aspekte, või 
täielikult või osaliselt peatada 
imporditollimaksud, sealhulgas vajaduse 
korral teatavad kogused ja ajavahemikud.

Selliste meetmetega võib laiendada 
reguleerimisala või pikendada või muuta 
käesoleva määrusega ettenähtud muude 
meetmete, sealhulgas eksporditoetuste
kestust või muid aspekte, või täielikult või 
osaliselt peatada imporditollimaksud, 
sealhulgas vajaduse korral teatavad 
kogused ja ajavahemikud.

Or. de

Muudatusettepanek 2060
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 154 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selliste meetmetega võib laiendada 
reguleerimisala või pikendada või muuta 
käesoleva määrusega ettenähtud muude 
meetmete kestust või muid aspekte, või 
täielikult või osaliselt peatada 
imporditollimaksud, sealhulgas vajaduse 
korral teatavad kogused ja ajavahemikud.

Selliste meetmetega võib laiendada 
reguleerimisala või pikendada või muuta 
käesoleva määrusega ettenähtud muude 
meetmete kestust või muid aspekte, või 
täielikult või osaliselt peatada 
imporditollimaksud, sealhulgas vajaduse 
korral teatavad kogused ja ajavahemikud, 
või need võivad esineda eritoetuste kujul 
tootjatele, et toime tulla tõsiste turuhäirete 
tagajärgedega. Konkreetselt puu- ja 
köögiviljasektoris käivitab komisjon 
tagasivõtmise mehhanismi, kui ühenduse 
tasandil esinevad teatud tingimused, mis 
on nimetatud esimeses lõigus, eesmärgiga 
stimuleerida kaupade turult tagasivõtmist, 
kooskõlastades selle eri liikmesriikide 
vahel ajaliselt.

Or. es

Selgitus

Seni ei ole puu- ja köögiviljasektoris olnud ühtegi konkreetset mehhanismi turuhäiretega 
toime tulemiseks. Viimastel aastatel puu- ja köögiviljaturu ühise korralduse raames 
omandatud kogemusi arvestades on selles sektoris vaja konkreetset vahendit ühenduse 
tasandil, et tulla toime võimalike turuhäiretega.

Muudatusettepanek 2061
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 154 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selliste meetmetega võib laiendada 
reguleerimisala või pikendada või muuta 
käesoleva määrusega ettenähtud muude 
meetmete kestust või muid aspekte, või 
täielikult või osaliselt peatada 
imporditollimaksud, sealhulgas vajaduse 

Selliste meetmetega võib laiendada 
reguleerimisala või pikendada või muuta 
käesoleva määrusega ettenähtud muude 
meetmete kestust või muid aspekte, või 
täielikult või osaliselt peatada 
imporditollimaksud, sealhulgas vajaduse 
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korral teatavad kogused ja ajavahemikud. korral teatavad kogused ja ajavahemikud, 
või need võivad esineda eritoetuste kujul 
tootjatele, et toime tulla tõsiste turuhäirete 
tagajärgedega.

Or. es

Selgitus

On olnud juhtusid, kus tootjatele on antud eritoetust (piimasektori kriis aastatel 2008-2009). 
On asjakohane ja vajalik, et see võimalus oleks määruses sätestatud.

Muudatusettepanek 2062
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 154 – lõige 1 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Konkreetselt puu- ja köögiviljasektoris 
käivitab komisjon tagasivõtmise 
mehhanismi, kui ühenduse tasandil 
esinevad teatud tingimused, mis on 
nimetatud esimeses lõigus, eesmärgiga 
stimuleerida kaupade turult tagasivõtmist, 
kooskõlastades selle eri liikmesriikide 
vahel ajaliselt.

Or. es

Selgitus

Viimastel aastatel puu- ja köögiviljaturu ühise korralduse raames omandatud kogemusi 
arvestades on selles sektoris vaja ette näha konkreetne vahend ühenduse tasandil, et tulla 
toime võimalike turuhäiretega.

Muudatusettepanek 2063
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 154 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud meetmeid ei 
kohaldata I lisa XXIV osa 2. jaos loetletud 
toodete suhtes.

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Selles artiklis on sätestatud võimalus reageerida kiiresti ja tõhusalt turukriisi korral 
põllumajandus- või loomakasvatussektoris. Sellest ei tohiks teha erandeid.

Muudatusettepanek 2064
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 154 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud meetmeid ei 
kohaldata I lisa XXIV osa 2. jaos loetletud 
toodete suhtes.

2. Lõikes 1 osutatud meetmeid 
kohaldatakse I lisas loetletud toodete 
suhtes.

Or. pt

Muudatusettepanek 2065
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 154 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Lõikes 1 osutatud meetmeid 
kohaldatakse liikmesriikidepoolse 
kaasrahastamiseta.

Or. pt
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Muudatusettepanek 2066
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 154 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võib rakendusaktidega võtta 
käesoleva artikli lõike 1 kohaldamiseks 
vajalikud eeskirjad. Kõnealused eeskirjad 
võivad eelkõige olla seotud menetluste ja 
tehniliste kriteeriumidega. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu artikli 162 
artiklis 2 osutatud kontrollimenetluse 
kohaselt.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 2067
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 154 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 154 a
Turuhäirete vastu võetavad meetmed puu-

ja köögiviljasektoris
1. Arvestades puu- ja köögiviljade eripära 
ja riknevust, kehtestatakse mehhanism 
reageerimaks tõsistele turuhäiretele, mis 
võivad esineda eelkõige märkimisväärsete 
hinnalanguste korral siseturul ohu tõttu 
tervisele ja muudel põhjustel, mis tingivad 
nõudluse järsu vähenemise.
2. Kõnealune mehhanism on ette nähtud 
ainult teatud toote või toodete jaoks, see 
on kohaldatav piiratud ajaks, kuulub 
läbivaatamisele ja käivitatakse 
automaatselt ning on kättesaadav 
kõikidele sektori tootjatele.
3. See hõlmab käesoleva määruse 
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artikli 31 lõike 2 punktides a, b ja c 
sätestatud meetmeid, kuigi need on 
tunnustatud puu- ja köögiviljatootjate 
organisatsioonide kasutada olevate 
rakendusfondide haldamisest sõltumatud.
4. Liit rahastab käesoleva artikli lõigetes 1 
ja 2 osutatud meetmetega kaasnevaid 
kulusid 100% ulatuses.
5. Raske kriisi korral toimub 
kriisiohjeoperatsioonide juhtimine 
rakenduskavades kriisiohjemeetmete 
kohta kehtestatud korra kohaselt. Kahju 
kannatanud, kes ei ole 
tootjaorganisatsiooni liikmed, peavad 
koordineerima kriisiohjeoperatsioone 
tootjaorganisatsioonide kaudu lepingute 
alusel, milles tootjaorganisatsioon 
sätestab, et organisatsioon saab 10% 
toetuse summast endale halduskulude 
katteks.
6. Komisjonile antakse artikli 160 
kohaselt õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, et kohaldada meetmeid, mis on 
loetletud käesoleva artikli lõigetes 1 ja 2.
7. Komisjon võib liikmesriikide nõudmisel 
võtta rakendusaktide abil erakorralisi 
meetmeid. Komisjon teeb teatavaks abi 
andmise alguse, abi alla kuuluvad tooted 
ja piirkonnad ning abisumma suuruse. 
Kui abi on määratud tasuta jagamiseks, 
siis on abisummad kohandatud. 
Kriisiperioodi lõpetamine toimub samuti 
rakendusakti abil, kui on kindlaks tehtud, 
et tõsine häire on möödas. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu artikli 162 
artiklis 2 osutatud kontrollimenetluse 
kohaselt.

Or. es

Selgitus

Praegustes ühenduse puu- ja köögiviljasektorit käsitlevates õigusnormides ette nähtud 
kriisiennetus- ja -ohjemehhanismid ei ole võimaldanud viimastel aastatel korduvalt esinenud 
turukriisi kontrolli alla saada. Ühenduse reageerimine tõsise kriisi korral peaks olema 
ettevalmistatud ja kiire, mistõttu see tuleb ette näha käesolevas määruses.
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Muudatusettepanek 2068
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 155 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Loomahaiguste ning inimeste, loomade 
või taimede tervisele avalduvast ohust 
tingitud tarbijate usalduse kaotusega seotud 
meetmed

Kahjurite ning looma- ja taimehaiguste
ning inimeste, loomade või taimede 
tervisele avalduvast ohust tingitud tarbijate 
usalduse kaotusega seotud meetmed

Or. es

Muudatusettepanek 2069
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 155 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Loomahaiguste ning inimeste, loomade 
või taimede tervisele avalduvast ohust 
tingitud tarbijate usalduse kaotusega seotud 
meetmed

Kahjurite, looma- ja taimehaiguste ning 
inimeste, loomade või taimede tervisele 
avalduvast ohust tingitud tarbijate usalduse 
kaotusega seotud meetmed

Or. es

Selgitus

Oleme seisukohal, et taimekahjurid ja -haigused peavad kuuluma lõike 1 punkti a alla, sest 
kaubanduse piirangud taimekahjurite ja -haiguste tõttu on koguni suuremad kui häired, mida 
võib põhjustada tarbija usalduse kaotamine turul rahvatervisele või loomade või taimede 
tervisele põhjustatavate ohtude tõttu. Seetõttu tuleks ka artikli pealkirja muuta.

Muudatusettepanek 2070
Eric Andrieu, Marc Tarabella
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 155 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Loomahaiguste ning inimeste, loomade 
või taimede tervisele avalduvast ohust 
tingitud tarbijate usalduse kaotusega seotud 
meetmed

Looma- või taimehaiguste ning inimeste, 
loomade või taimede tervisele avalduvast 
ohust tingitud tarbijate usalduse kaotusega 
seotud meetmed

Or. fr

Muudatusettepanek 2071
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 155 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib rakendusaktidega võtta 
vastu erandlikke toetusmeetmeid:

Komisjonile antakse kooskõlas 
artikliga 160 volitused võtta vastu 
delegeeritud õigusakte, et võtta vastu 
erandlikke toetusmeetmeid:

Or. de

Muudatusettepanek 2072
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 155 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib rakendusaktidega võtta 
vastu erandlikke toetusmeetmeid:

Komisjon võtab rakendusaktidega vastu 
erandlikke toetusmeetmeid:

Or. es

Muudatusettepanek 2073
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
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Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 155 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib rakendusaktidega võtta 
vastu erandlikke toetusmeetmeid:

Komisjon võtab rakendusaktidega vastu 
erandlikke toetusmeetmeid:

Or. es

Selgitus

See muudatusettepanek on vajalik selleks, et komisjon sekkuks ja käivitaks vastava 
rakendusakti abil vajalikud meetmed. See annab liikmesriikidele suurema tagatise, eriti 
arvestades seda, et selles artiklis ettenähtud meetmeid rakendatakse asjaomase liikmesriigi 
nõudmisel.

Muudatusettepanek 2074
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 155 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib rakendusaktidega võtta 
vastu erandlikke toetusmeetmeid:

Komisjon võib rakendusaktidega võtta 
vastu erandlikke toetusmeetmeid 
mõjutatava turu jaoks:

Or. en

Selgitus

Tagab komisjonile sidusamad volitused ja säilitab olemasolevad kaitsemeetmed.

Muudatusettepanek 2075
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 155 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a



PE492.804v01-00 150/158 AM\907936ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) seoses mõjutatava turuga, et võtta 
arvesse liidusesisese kaubanduse või 
kolmandate riikidega toimuva kaubanduse 
piiranguid, mis võivad tuleneda 
loomahaiguste leviku tõkestamise 
meetmete kohaldamisest ning

a) seoses mõjutatava turuga, et võtta 
arvesse liidusesisese kaubanduse või 
kolmandate riikidega toimuva kaubanduse 
piiranguid, mis võivad tuleneda kahjurite 
ning looma- ja taimehaiguste leviku 
tõkestamise meetmete kohaldamisest ning

Or. es

Muudatusettepanek 2076
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 155 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) seoses mõjutatava turuga, et võtta 
arvesse liidusesisese kaubanduse või 
kolmandate riikidega toimuva kaubanduse 
piiranguid, mis võivad tuleneda 
loomahaiguste leviku tõkestamise 
meetmete kohaldamisest ning

a) seoses mõjutatava turuga, et võtta 
arvesse liidusesisese kaubanduse või 
kolmandate riikidega toimuva kaubanduse 
piiranguid, mis võivad tuleneda kahjurite 
ning looma- ja taimehaiguste leviku 
tõkestamise meetmete kohaldamisest ning

Or. es

Selgitus

Oleme seisukohal, et taimekahjurid ja -haigused peavad kuuluma lõike 1 punkti a alla, sest 
kaubanduse piirangud taimekahjurite ja -haiguste tõttu on koguni suuremad kui häired, mida 
võib põhjustada tarbija usalduse kaotamine turul rahvatervisele või loomade või taimede 
tervisele põhjustatavate ohtude tõttu.

Muudatusettepanek 2077
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 155 – lõige 1 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
artikli 162 artiklis 2 osutatud 
kontrollimenetluse kohaselt.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 2078
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 155 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõikes 1 sätestatud meetmeid kohaldatakse 
järgmiste sektorite suhtes:

Lõikes 1 sätestatud meetmeid kohaldatakse 
kõikide I lisas loetletud 
põllumajandustoodete suhtes, välja 
arvatud loomahaiguste leviku tõkestamise 
meetmete puhul, mida kohaldatakse 
järgmiste sektorite suhtes:

Or. es

Muudatusettepanek 2079
Jim Higgins, Seán Kelly, Phil Prendergast

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 155 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) kartul;
f b) teravili;
f c) õliseemned;
f d) valgurikkad taimed;

Or. en
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Muudatusettepanek 2080
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 155 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) kartul;
f b) teravili;
f c) õliseemned;
f d) valgurikkad taimed;

Or. en

Muudatusettepanek 2081
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 155 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) kartul;
f b) teravili;
f c) õliseemned;
f d) valgurikkad taimed;

Or. en

Muudatusettepanek 2082
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 155 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) küülikuliha.

Or. es
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Muudatusettepanek 2083
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 155 – lõige 2 – lõik 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) küülikuliha.

Or. es

Muudatusettepanek 2084
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 155 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 punktis b sätestatud meetmeid, 
mis on seotud inimeste või taimede 
tervisele avalduvast ohust tingitud 
tarbijate usalduse kaotusega, 
kohaldatakse ka kõikide muude 
põllumajandustoodete suhtes, välja 
arvatud I lisa XXIV osa 2. jaos loetletud 
tooted.

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 2085
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Göran Färm

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 155 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 punktis b sätestatud meetmeid, mis 
on seotud inimeste või taimede tervisele 
avalduvast ohust tingitud tarbijate usalduse 

Lõike 1 punktis b sätestatud meetmeid, mis 
on seotud inimeste või taimede tervisele 
avalduvast ohust tingitud tarbijate usalduse 
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kaotusega, kohaldatakse ka kõikide muude 
põllumajandustoodete suhtes, välja 
arvatud I lisa XXIV osa 2. jaos loetletud 
tooted.

kaotusega, kohaldatakse ka munadele ja 
linnulihale.

Or. en

Selgitus

Artikkel ei peaks olema nii laiaulatuslik, kui komisjon välja pakub. Sektorid, millele 
osutatakse, peaksid olema muna- ja linnulihasektor, nagu on praegu vajalik.

Muudatusettepanek 2086
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 155 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõike 1 punktis a sätestatud meetmeid 
võib võtta üksnes juhul, kui asjaomane 
liikmesriik on võtnud loomahaiguste 
puhangute kiireks tõkestamiseks vajalikud 
tervishoiu- ja veterinaarmeetmed, ning nii 
suures ulatuses ja nii pikaks ajaks, kui on 
asjaomase turu toetamiseks tingimata 
vajalik.

4. Lõike 1 punktis a sätestatud meetmeid 
võib võtta üksnes juhul, kui asjaomane 
liikmesriik on võtnud taimekaitsemeetmeid 
või vastavad kahjurite leviku või
loomahaiguste puhangute kiireks 
tõkestamiseks vajalikud tervishoiu- ja 
veterinaarmeetmed, ning nii suures 
ulatuses ja nii pikaks ajaks, kui on 
asjaomase turu toetamiseks tingimata 
vajalik.

Or. es

Muudatusettepanek 2087
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 155 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõike 1 punktis a sätestatud meetmeid 
võib võtta üksnes juhul, kui asjaomane 

4. Lõike 1 punktis a sätestatud meetmeid 
võib võtta üksnes juhul, kui asjaomane 
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liikmesriik on võtnud loomahaiguste 
puhangute kiireks tõkestamiseks vajalikud 
tervishoiu- ja veterinaarmeetmed, ning nii 
suures ulatuses ja nii pikaks ajaks, kui on 
asjaomase turu toetamiseks tingimata 
vajalik.

liikmesriik on võtnud taimekaitsemeetmeid 
või vastavad kahjurite leviku või
loomahaiguste puhangute kiireks 
tõkestamiseks vajalikud tervishoiu- ja 
veterinaarmeetmed, ning nii suures 
ulatuses ja nii pikaks ajaks, kui on 
asjaomase turu toetamiseks tingimata 
vajalik.

Or. es

Selgitus

Oleme seisukohal, et taimekahjurid ja -haigused peavad kuuluma lõike 1 punkti a alla, sest 
kaubanduse piirangud taimekahjurite ja -haiguste tõttu on koguni suuremad kui häired, mida 
võib põhjustada tarbija usalduse kaotamine turul rahvatervisele või loomade või taimede 
tervisele põhjustatavate ohtude tõttu.

Muudatusettepanek 2088
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 155 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liit rahastab lõikes 1 sätestatud meetmeid 
osaliselt, hüvitades kuni 50 % liikmesriigi 
kantud kuludest.

Liit rahastab vastavalt lõike 1 punktides a 
ja b sätestatud meetmeid osaliselt, 
hüvitades kuni 50% ja 100% liikmesriigi 
kantud kuludest.

Or. es

Selgitus

Lõike 1 punktis b ette nähtud meetmed ei ole võrdsustatavad veterinaarfondi meetmetega või 
turumeetmetega looma- ja taimehaiguste korral (mis on mõlemad kaasrahastatavad). Need 
lähevad kaugemale haiguste puhkemise korral võetavatest meetmetest, mille kohta on olemas 
selged pretsedendid, kus loomahaigusega seotud kriis kahjustas riike, kus kõnealust haigust ei 
olnud isegi välja kuulutatud (nt linnugripp 2006. aastal).

Muudatusettepanek 2089
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 155 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liit rahastab lõikes 1 sätestatud meetmeid 
osaliselt, hüvitades kuni 50 % liikmesriigi 
kantud kuludest.

Liit rahastab vastavalt lõike 1 punktides a 
ja b sätestatud meetmeid osaliselt, 
hüvitades kuni 50% ja 100% liikmesriigi 
kantud kuludest.

Or. es

Selgitus

Oleme seisukohal, et esimese lõigu punktis b ette nähtud meetmeid peab 100% ulatuses 
rahastama ühenduse eelarvest, nagu see on ülejäänud erakorraliste meetmete puhul. Ei ole 
vastuvõetav võrdsustada neid meetmeid veterinaarfondi meetmetega või turumeetmetega 
looma- ja taimehaiguste korral (mis on mõlemad kaasrahastatavad).

Muudatusettepanek 2090
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 155 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liit rahastab lõikes 1 sätestatud meetmeid 
osaliselt, hüvitades kuni 50 % liikmesriigi 
kantud kuludest.

Liit rahastab lõikes 1 sätestatud meetmeid 
osaliselt, hüvitades kuni 80% liikmesriigi 
kantud kuludest.

Or. bg

Muudatusettepanek 2091
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 155 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liit rahastab lõikes 1 sätestatud meetmeid 
osaliselt, hüvitades kuni 50 % liikmesriigi 

Liit rahastab lõikes 1 sätestatud meetmeid 
osaliselt, hüvitades kuni 60% liikmesriigi 
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kantud kuludest. kantud kuludest.

Or. pl

Muudatusettepanek 2092
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 155 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liit rahastab lõikes 1 sätestatud meetmeid 
osaliselt, hüvitades kuni 50 % liikmesriigi 
kantud kuludest.

Liit rahastab lõikes 1 sätestatud meetmeid 
osaliselt, hüvitades kuni 50% liikmesriigi 
kantud kuludest. Kõnealused meetmed 
võivad hõlmata maksusoodustusi või
sooduslaene, mida antakse 
põllumajandustootjatele ja mida tuleb 
rahastada määruse [maaelu arengu 
toetuste kohta] alusel.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek sisaldab mõnda meedet, mida liikmesriigid sageli kasutavad, et 
hüvitada kahju põllumajandustootjatele, keda mõjutavad loomade või taimehaigused.

Muudatusettepanek 2093
Jarosław Kalinowski, Artur Zasada, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 155 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Suu- ja sõrataudi tõrje puhul on liidu 
osaline rahastamine veise- ja vasikaliha-, 
piima- ja piimatoote-, sealiha- ning lamba-
ja kitselihasektorites 60 % sellistest 
kuludest.

Suu- ja sõrataudi tõrje puhul on liidu 
osaline rahastamine veise- ja vasikaliha-, 
piima- ja piimatoote-, sealiha- ning lamba-
ja kitselihasektorites 70% sellistest 
kuludest.

Or. pl
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Selgitus

Kaasrahastamise suurendamine aitaks paremini ja tulemuslikumalt reageerida kriisidele ja 
looks võrdsed tingimused kõigile tootjatele kõigis liikmesriikides.

Muudatusettepanek 2094
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 155 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Suu- ja sõrataudi tõrje puhul on liidu 
osaline rahastamine veise- ja vasikaliha-, 
piima- ja piimatoote-, sealiha- ning lamba-
ja kitselihasektorites 60 % sellistest 
kuludest.

Suu- ja sõrataudi tõrje, kuid ka 
liikmesriikide kehtestatud kavades 
käsitletud haiguste tõrje, ennetamise ja 
likvideerimise puhul on liidu osaline 
rahastamine veise- ja vasikaliha-, piima- ja 
piimatoote-, sealiha- ning lamba- ja 
kitselihasektorites 60% sellistest kuludest.

Or. fr

Selgitus

Oluline on käsitleda liikmesriikides jõustunud programme, mis on seotud tuntud 
loomahaiguste tõrje, ennetamise ja likvideerimisega suu- ja sõrataudiga samaväärselt, samuti 
on oluline, et neile kehtiks liidu osaline rahastamine 60% ulatuses.


