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Muudatusettepanek 1416
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Ettepanek võtta vastu määrus
II osa – II jaotis – I a peatükk (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II JAOTIS
I a PEATÜKK

Tootmise reguleerimine
Artikkel 100 a

Piimasektori kvoodid
1. Praegu kehtiv piimakvoodisüsteem jääb 
kehtima pärast 2015. aastat. Kvoodid 
kohandatakse esimesel võimalusel iga 
liikmesriigi vajadustele ja tema vastavale 
olemasolevale tootmisvõimsusele.
2. Komisjon esitab õigel ajal ettepaneku 
võtta vastu Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrus riikide piimakvootide 
kohta, mis sisaldab lõikes 1 nimetatud 
kohandamist. See määrus jõustub alates 
1. juulist 2014.

Artikkel 100 b
Istutusõigused viinamarjaistandustele

1. Praegu kehtiv istutusõiguste süsteem 
veinisektoris jääb kehtima pärast 2015. 
aastat.
2. Komisjon hindab, kas on vaja praegust 
süsteemi kohandada ja muuta, ning esitab 
õigeaegselt ettepaneku võtta vastu 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, 
et kehtestada erikord piirkondade jaoks, 
kus veinitootmine on valdav tegevusala, et 
kindlustada veinitootmiste ainulaadsete 
omaduste säilimine nendes piirkondades. 
See määrus jõustub alates 1. juulist 2014.

Artikkel 100 c
Suhkrusektori kvoodid

1. Praegu kehtiv suhkrusektori 
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kvoodisüsteem jääb kehtima pärast 2015. 
aastat. Kvoodid kohandatakse esimesel 
võimalusel iga liikmesriigi vastavale 
olemasolevale ja/või potentsiaalsele 
tootmisvõimsusele.
2. Komisjon esitab õigel ajal ettepaneku 
võtta vastu Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrus riiklike suhkrusektori 
kvootide kohta, mis sisaldab lõikes 1 
nimetatud kohandamist. See määrus 
jõustub alates 1. juulist 2014.

Artikkel 100 d
Muud sektorid

1. Komisjon esitab 1. juuliks 2014 
uuringu muudes sektorites tootmise 
jagamise reguleerimise vahendite 
lõpetamise mõju kohta eri liikmesriikides.
2. Lõikes 1 nimetatud uuringu järelduste 
põhjal esitab komisjon õigel ajal 
ettepanekud kvoodisüsteemide loomise 
kohta muudes sektorites, kui see osutub
vajalikuks tootmise tasakaalustatud 
jagamise tagamiseks eri liikmesriikides, 
ning milles võetakse arvesse iga 
liikmesriigi võimalusi ja potentsiaali, mis 
peab võimaldama vastavates sektorites 
kõige suurema puudujäägiga 
liikmesriikide diferentseeritud arengut.

Or. pt

Muudatusettepanek 1417
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
II osa – II pealkiri – II peatükk – 1. a jagu (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

KONKREETSED MEETMED

Or. es
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Muudatusettepanek 1418
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 100 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 100 a
Kvoodi kestus ja taaskehtestamine

Välja arvatud artikli 101 lõiked 1, 2 b, 2 d 
ja 2 e, kohaldatakse käesolevat jaotist 
kuni 2019./2020. turustusaasta lõpuni.
Liikmesriikidele, kes kooskõlas nõukogu 
määrusega (EÜ) nr 320/2006 loobusid 
oma kvoodist, eraldatakse 
kvoodiekvivalent, millest nad loobusid, 
mis on võrdne sellega, millest nad 
loobusid, kui korda pikendatakse 
2019./2020. turustusaasta lõpuni. 
Komisjoni volitatakse võtma vastu 
delegeeritud õigusakte tingimuste kohta, 
mille alusel liikmesriigid võivad taastada 
oma kvoodi.

Or. en

Muudatusettepanek 1419
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 100 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 100 a
Kestus

Välja arvatud artikli 101 lõiked 1, 2 b, 2 d 
ja 2 e ning artikkel 101 a, kohaldatakse 
käesolevat jagu kuni 2019./2020. 
turustusaasta lõpuni.

Or. es
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Selgitus

Käesoleva jao kõigis muudatusettepanekutes on kasutatud ja ajakohastatud suhkrukvootide 
süsteemi (ja vajalikke seonduvaid artikleid), nagu on sätestatud põllumajandusturgude ühine
korraldus Lissaboni lepinguga ühtlustavas määruse ettepanekus COM(2010) 799. Artikli 101
l punktis e on siiski kasutusele võetud automaatne kvoodivälist suhkrut kvoodisuhkruks 
klassifitseeriv mehhanism, et vältida või hallata pingelisi olukordi turul.

Muudatusettepanek 1420
Janusz Wojciechowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 100 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 100 a
Kestus

Käeolevat jagu rakendatakse alates 
suhkru turustusaasta 2015/2016 algusest, 
st 1. oktoobrist 2015, välja arvatud artikli 
101 lõike 1 esimene lõik, lõiked 2 b, 2 d ja 
2 e ning artikkel 101 a, ja seda 
rakendatakse kuni suhkru turustusaasta 
2019/2020 lõpuni, st 30. septembrini 2020.

Or. pl

Muudatusettepanek 1421
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 100 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 100 a
Ametiaeg

Käesolevat jagu kohaldatakse alates 
1. oktoobril 2015 algavast 
2015./2016. aasta turustusaastast. Välja 
arvatud artikli 101 lõike 1 esimene taane, 
lõiked 2 b, 2 d ja 2 e ning artikkel 101 a, 
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kohaldatakse käesolevat jagu kuni 
30. septembril 2020 lõppeva
2019./2020. aasta turustusaasta lõpuni.

Or. fr

Muudatusettepanek 1422
Béla Glattfelder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 100 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 100 a
Kestus

Käesolevat jaotist kohaldatakse 
2015./2016. turustusaasta algusest 
suhkrule 1. oktoobril 2015. Eranditega 
artikli 101 lõike 1 esimene lõik, lõiked 2 b, 
2 d ja 2 e ning artikkel 101 a, 
kohaldatakse seda kuni suhkru 
turustusaasta 2019/2020 lõpuni 30. 
septembril 2020.

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on vältida mis tahes lünka, mis võib tekkida 
(sõltuvalt sellest, millal [COM(2011) 626] jõustub) määruses (EÜ) nr 1234/2007 suhkrukorra 
säilitamiseks kuni 30. septembrini 2015 vastu võetud poliitilise otsuse rakendamisel. 
Muudatusettepaneku eesmärk on vältida olukorda, kus kaks õigusraamistikku hõlmavad ühte 
turustusaastat.

Muudatusettepanek 1423
Robert Sturdy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 101 välja jäetud
Suhkrusektori kokkulepped

1. Suhkrupeedi ja suhkruroo 
ostutingimusi, sealhulgas külvieelseid 
tarnelepinguid, reguleerivad liidu 
suhkrupeedi ja suhkruroo kasvatajate 
ning liidu suhkruettevõtjate vahel 
sõlmitud majandusharusisesed kirjalikud 
kokkulepped.
2. Võttes arvesse suhkrusektori eripära, 
antakse komisjonile vastavalt artiklile 160 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte 
seoses käesoleva artikli lõikes 1 osutatud 
lepingutingimustega.

Or. en

Muudatusettepanek 1424
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Suhkrupeedi ja suhkruroo 
ostutingimusi, sealhulgas külvieelseid 
tarnelepinguid, reguleerivad liidu 
suhkrupeedi ja suhkruroo kasvatajate 
ning liidu suhkruettevõtjate vahel 
sõlmitud majandusharusisesed kirjalikud 
kokkulepped.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1425
Anneli Jäätteenmäki, Riikka Manner, Sari Essayah, Nils Torvalds, Liisa Jaakonsaari, 
Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Suhkrupeedi ja suhkruroo 
ostutingimusi, sealhulgas külvieelseid 
tarnelepinguid, reguleerivad liidu 
suhkrupeedi ja suhkruroo kasvatajate 
ning liidu suhkruettevõtjate vahel 
sõlmitud majandusharusisesed kirjalikud 
kokkulepped.

1. Praegust ELi suhkrukvootide korda 
tuleks pikendada 2019./2020. 
turustusaasta lõpuni, kusjuures 
kvoodiväline suhkur nimetatakse ümber 
kvoodisuhkruks.

Or. en

Muudatusettepanek 1426
Petri Sarvamaa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Suhkrupeedi ja suhkruroo 
ostutingimusi, sealhulgas külvieelseid 
tarnelepinguid, reguleerivad liidu 
suhkrupeedi ja suhkruroo kasvatajate 
ning liidu suhkruettevõtjate vahel 
sõlmitud majandusharusisesed kirjalikud 
kokkulepped.

1. Praegust ELi suhkrukvootide korda 
tuleks pikendada 2030. turustusaasta 
lõpuni, kusjuures kvoodiväline suhkur 
nimetatakse ümber kvoodisuhkruks.

Or. en

Muudatusettepanek 1427
Robert Sturdy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Suhkrupeedi ja suhkruroo ostutingimusi,
sealhulgas külvieelseid tarnelepinguid, 
reguleerivad liidu suhkrupeedi ja 

1. Suhkrupeedi ja suhkruroo ostutingimusi 
reguleerivad liidu vastava tooraine
kasvatajate ja liidu suhkruettevõtjate vahel 
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suhkruroo kasvatajate ning liidu 
suhkruettevõtjate vahel sõlmitud 
majandusharusisesed kirjalikud 
kokkulepped.

sõlmitud majandusharusisesed 
kokkulepped.

Or. en

Muudatusettepanek 1428
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Suhkrupeedi ja suhkruroo ostutingimusi, 
sealhulgas külvieelseid tarnelepinguid, 
reguleerivad liidu suhkrupeedi ja 
suhkruroo kasvatajate ning liidu 
suhkruettevõtjate vahel sõlmitud 
majandusharusisesed kirjalikud 
kokkulepped.

1. Suhkrupeedi ja suhkruroo ostutingimusi, 
sealhulgas külvieelseid tarnelepinguid, 
reguleerivad liidu suhkrupeedi ja 
suhkruroo kasvatajate või nende nimel, 
organisatsioonid, kuhu nad kuuluvad,
ning liidu suhkruettevõtjate või nende 
nimel, organisatsioonid, kuhu nad 
kuuluvad, vahel sõlmitud 
kutsealadevahelised majandusharusisesed 
kirjalikud kokkulepped. 

Kuni 30. septembril 2020 lõppeva 
2019./2020. aasta turustusaasta lõpuni 
peavad nimetatud kutsealadevahelised 
kokkulepped vastama III d lisa lõike 2 a 
ja II lisa I a osa punkti 11 sätetele.

Or. fr

Muudatusettepanek 1429
Béla Glattfelder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Suhkrupeedi ja suhkruroo ostutingimusi, 
sealhulgas külvieelseid tarnelepinguid, 

1. Suhkrupeedi ja suhkruroo ostutingimusi
või nende nimel organisatsioone, mille 
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reguleerivad liidu suhkrupeedi ja 
suhkruroo kasvatajate ning liidu 
suhkruettevõtjate vahel sõlmitud 
majandusharusisesed kirjalikud 
kokkulepped.

liikmed nad on, sealhulgas külvieelseid 
tarnelepinguid, reguleerivad liidu 
suhkrupeedi ja suhkruroo kasvatajate ning 
liidu suhkruettevõtjate vahel sõlmitud 
majandusharusisesed kirjalikud 
kokkulepped või nende nimel 
organisatsioonid, mille liikmed nad on.

Nad vastavad III d lisa lõike 2 a [C1] ja II 
lisa I a osa punkti 11 [C2] sätetele kuni 
suhkru 2019./2020. turustusaasta lõpuni 
30. septembril 2020. aastal.

Or. en

Selgitus

Esimest lõiku tuleks kohaldada nii enne kui ka pärast 2020. aastat, tagamaks, et suhkrupeedi 
ja suhkruroo ostmise tingimused, sealhulgas külvieelsed tarnelepingud, jäävad 
suhkrusektorile kohustuslikuks. Teist lõiku ei tuleks siiski kohaldada pärast suhkru 
2019./2020. turustusaasta lõppu 30. septembril 2020. aastal, sest lisad sisaldavad teatavaid 
tingimusi, mis on seotud ELi suhkru ühtse ühise turukorraldusega, sealhulgas kvoodisüsteem.

Muudatusettepanek 1430
Janusz Wojciechowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Suhkrupeedi ja suhkruroo ostutingimusi, 
sealhulgas külvieelseid tarnelepinguid, 
reguleerivad liidu suhkrupeedi ja 
suhkruroo kasvatajate ning liidu 
suhkruettevõtjate vahel sõlmitud 
majandusharusisesed kirjalikud 
kokkulepped.

1. Suhkrupeedi ja suhkruroo ostutingimusi, 
sealhulgas külvieelseid tarnelepinguid, 
reguleerivad liidu suhkrupeedi ja 
suhkruroo kasvatajate ning liidu 
suhkruettevõtjate vahel või nende nimel 
tegutsevate organisatsioonide vahel, mille 
liikmed nad on, sõlmitud 
kutsealadevahelised majandusharusisesed 
kirjalikud kokkulepped. Need kokkulepped 
on vastavad III d lisa lõike 2 a ja II lisa I 
a osa punkti 11 sätetele kuni suhkru 
2019./2020. turustusaasta lõpuni, st 20. 
septembrini 2020.

Or. pl
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Muudatusettepanek 1431
Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Suhkrupeedi ja suhkruroo ostutingimusi, 
sealhulgas külvieelseid tarnelepinguid, 
reguleerivad liidu suhkrupeedi ja 
suhkruroo kasvatajate ning liidu 
suhkruettevõtjate vahel sõlmitud 
majandusharusisesed kirjalikud 
kokkulepped.

1. Suhkrupeedi ja suhkruroo ostutingimusi, 
sealhulgas külvieelseid tarnelepinguid, 
reguleerivad liidu suhkrupeedi ja 
suhkruroo kasvatajate või, nende nimel, 
organisatsioonid, kuhu nad kuuluvad,
ning liidu suhkruettevõtjate vahel sõlmitud 
kutsealadevahelised majandusharusisesed 
kirjalikud kokkulepped, mis vastavad 
lõike 2 a, III d lisa ja II lisa I a osa 
punkti 11 sätetele.

Or. fr

Muudatusettepanek 1432
Robert Sturdy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Majandusharusisesed kokkulepped ja 
tarnelepingud vastavad lõikele 3 ja 
ostmistingimustele, mille määrab kindlaks 
komisjon, eelkõige selles, mis puudutab 
suhkrupeedi ostmist, tarnimist, ülevõtmist 
ja selle eest maksmist.

Or. en

Muudatusettepanek 1433
Anneli Jäätteenmäki, Riikka Manner, Sari Essayah, Nils Torvalds, Liisa Jaakonsaari, 
Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Võttes arvesse suhkrusektori eripära, 
antakse komisjonile vastavalt artiklile 160 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte 
seoses käesoleva artikli lõikes 1 osutatud 
lepingutingimustega.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1434
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Võttes arvesse suhkrusektori eripära, 
antakse komisjonile vastavalt artiklile 160 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte 
seoses käesoleva artikli lõikes 1 osutatud 
lepingutingimustega.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1435
Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Võttes arvesse suhkrusektori eripära, 
antakse komisjonile vastavalt artiklile 160 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte 
seoses käesoleva artikli lõikes 1 osutatud 
lepingutingimustega.

välja jäetud

Or. fr
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Muudatusettepanek 1436
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Tarnelepingus eristatakse 
suhkrupeeti selle alusel, kas sellest 
suhkrupeedist valmistatavad 
suhkrukogused on
a) kvoodikohased või
b) kvoodivälised.

Or. es

Muudatusettepanek 1437
Robert Sturdy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Tarnelepingutes eristatakse vastavalt 
sellele, kas suhkrukogused, mida 
toodetakse suhkrupeedist, on
a) kvoodisuhkur;
b) kvoodiväline suhkur.

Or. en

Muudatusettepanek 1438
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101 – lõige 2 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Kõik suhkruettevõtjad edastavad 
liikmesriigile, kus suhkur toodetakse, 
järgmise teabe:
a) lõike 2 a punktis a nimetatud 
suhkrupeedikogused, mille kohta on 
sõlmitud külvieelsed tarnelepingud, ja 
suhkrusisalduse, millel lepingud 
põhinevad;
b) vastava hinnangulise saagikuse.
Liikmesriigid võivad nõuda lisateavet.

Or. es

Muudatusettepanek 1439
Robert Sturdy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Iga suhkruettevõtja esitab 
liikmesriigile, kus ta suhkrut toodab, 
järgmise teabe:
a) lõike 3 punktis a osutatud suhkrupeedi 
kogused, mille kohta nad on sõlminud 
külvieelsed tarnelepingud, ja 
suhkrusisaldus, millel kõnealused 
lepingud põhinevad;
b) vastav hinnanguline kasum.
Liikmesriigid võivad nõuda täiendavat 
teavet.

Or. en

Muudatusettepanek 1440
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101 – lõige 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 c. Suhkruettevõtjad, kes ei ole sõlminud 
külvieelset tarnelepingut, millega 
määratakse kindlaks kvoodikohase 
suhkrupeedi miinimumhind nende 
kvoodikohasele suhkrule vastava 
suhkrupeedikoguse kohta, nagu on 
sätestatud artiklis 101 g, mida on vajaduse 
korral kohandatud artikli 101 d lõike 2 
esimese lõigu kohaselt kehtestatud 
kõrvaldamise protsendimäära võrra, 
peavad maksma vähemalt kvoodikohase 
suhkrupeedi miinimumhinna kogu 
suhkru tootmiseks ette nähtud 
suhkrupeedi eest.

Or. es

Muudatusettepanek 1441
Robert Sturdy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101 – lõige 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 c. Suhkruettevõtjatelt, kes ei ole 
sõlminud külvieelseid tarnelepinguid 
kvoodisuhkrupeedi miinimumhinnaga 
suhkrupeedi koguse kohta, mis on võrdne 
nende kvoodisuhkruga, nõutakse, et nad 
maksaksid vähemalt kvoodisuhkrupeedi 
miinimumhinda kogu suhkrupeedi eest, 
mida nad töötlevad suhkruks.

Or. en

Muudatusettepanek 1442
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101 – lõige 2 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 d. Sõltuvalt asjaomase liikmesriigi 
heakskiidust võivad majandusharusisesed 
kokkulepped kalduda kõrvale lõigetest 2 
a, 2 b ja 2 c.

Or. es

Muudatusettepanek 1443
Robert Sturdy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101 – lõige 2 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 101 f
2 d. Sõltuvalt asjaomase liikmesriigi 
nõusolekust võib majandusharusisestele 
kokkulepetele teha erandi lõigetest 3 ja 4.

Or. en

Muudatusettepanek 1444
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101 – lõige 2 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 e. Juhul kui majandusharusiseseid 
kokkuleppeid ei ole sõlmitud, võtab 
asjaomane liikmesriik ette vajalikud 
käesoleva määruse kohased sammud, et 
kaitsta asjaomaste osapoolte huvisid.

Or. es
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Muudatusettepanek 1445
Robert Sturdy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101 – lõige 2 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 e. Kui majandusharusisest kokkulepet ei 
ole, võtab asjaomane liikmesriik vajalikud 
käesoleva määrusega kooskõlas olevad 
meetmed, et kaitsta asjaomaste poolte 
huve.

Or. en

Muudatusettepanek 1446
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 101 a
Hinnaaruandlus suhkruturul

Komisjon võib vastuvõetud õigusaktide 
rakendusmeetmete abil vastavalt 
läbivaatamismenetlusele artikli 162 lõike
2 kohaselt luua infosüsteemi hindade
kohta suhkruturul, mis hõlmab turu 
hinnatasemete avaldamise seadet.
Süsteem põhineb valget suhkrut tootvate 
ettevõtjate või teiste suhkrukaubandusega 
seotud käitlejate esitatud teabel. Seda 
teavet käsitletakse konfidentsiaalsena.
Komisjon tagab, et avaldatud teave ei 
võimalda tuvastada üksikute ettevõtjate 
hindu.

Or. es
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Muudatusettepanek 1447
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 101 b
Tootmistoetus

1. Kuni suhkru 2019./2020. turustusaasta 
lõpuni võib I lisa III osa punktides b–e 
loetletud suhkrusektori toodetele anda 
tootmistoetust juhul, kui suhkru ülejääk 
või imporditud suhkur, isoglükoosi 
ülejääk või inuliinisiirupi ülejääk ei ole 
kättesaadav hinnaga, mis vastab 
artikli 101 lõike 2 punktides b ja c 
nimetatud toodete tootmise 
maailmahinnale.
2. Komisjon kehtestab artikli 162 
lõikes 2 a osutatud kontrollimenetluse 
kohaselt vastu võetud rakendusaktidega 
toetused.
3. Selleks et võtta arvesse kvoodivälise 
suhkru turu tunnusjooni ELis, võib 
komisjon delegeeritud õigusaktide korras,
kooskõlas artiklis 160 osutatud 
kontrollimenetlusega, määratleda 
käesolevas jaos osutatud tootmispiirangu 
tingimused.

Or. es

Muudatusettepanek 1448
Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 101 d
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Suhkru turult kõrvaldamine
1. Arvestades vajadust parandada ülejäägi 
olukordi prognoositud tarnetasakaalu 
alusel ja võttes arvesse liidu kohustusi, 
mis tulenevad kokkulepetest, mis on 
sõlmitud kooskõlas aluslepingu artikliga 
218, võib komisjon rakendusaktide abil 
otsustada eemaldada turult antud 
turustusaasta puhul need suhkru või 
isoglükoosi või insuliinsuhkru kogused, 
mida on toodetud kvootide alusel, mis 
ületavad künnist, mis on välja arvutatud 
kooskõlas käesoleva artikli lõikega 2.
Sel juhul eemaldatakse turult valge 
suhkru ja toorsuhkru import kõigist 
allikatest samas proportsioonis asjaomase 
turustusaasta puhul.
2. Lõikes 1 osutatud eemaldamise künnis 
arvestatakse iga kvooti omava ettevõtja 
jaoks välja, korrutades tema kvooti 
koefitsiendiga, mille komisjon võib 
kindlaks määrata rakendusaktides, mis 
võetakse vastu kooskõlas 
kontrollimenetlusega, millele osutatakse 
artikli 162 lõikes 2, hiljemalt eelmise 
turustusaasta 28. veebruaril eeldatavate 
turusuundumuste alusel.
Ajakohastatud turusuundumuste alusel 
võib komisjon rakendusaktidega otsustada 
asjaomase turustusaasta 31. oktoobriks, 
kas koefitsienti kohandada, või juhul, kui 
esimese lõigu kohaselt sellist koefitsienti 
ei ole kindlaks määratud, see kindlaks 
määrata.
3. Iga ettevõte, millel on kvoot või 
impordilitsents, ladustab oma kulul
järgmise turustusaasta alguseni kvoodi 
kohaselt toodetud suhkrut vastavalt 
lõikele 2 arvutatud künnisele. 
Turustusaasta jooksul turult kõrvaldatud
suhkrut, isoglükoosi ja inuliinisiirupit
peetakse järgmise turustusaasta 
esimesteks kvoodikohasteks kogusteks.
Erandina esimesest lõigust võib komisjon 
eeldatavaid suhkruturu suundumusi 
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arvesse võttes rakendusaktidega otsustada 
käsitada kogu turult kõrvaldatud suhkrut, 
isoglükoosi, inuliinisiirupit või osa sellest 
jooksval ja/või järgneval turustusaastal:
a) suhkru, isoglükoosi või inuliinisiirupi 
ülejäägina, mida võib kasutada 
tööstusliku suhkru, isoglükoosi ja 
inuliinisiirupina, või
b) täiendava kvoodikohase toodanguna, 
millest ühe osa võib reserveerida 
ekspordiks vastavalt aluslepingu 
artikli 218 alusel sõlmitud lepingutest 
tulenevatele liidu kohustustele.
4. Juhul kui liidu suhkruvarud on 
ebapiisavad, võib komisjon 
rakendusaktidega otsustada, et teatava 
koguse turult kõrvaldatud suhkrut, 
isoglükoosi või inuliinisiirupit võib müüa 
liidu turul enne kõrvaldamisperioodi 
lõppu.
5. Juhul kui turult kõrvaldatud suhkrut 
käsitatakse esimese järgmisel 
turustusaastal toodetud suhkrukogusena, 
makstakse suhkrupeedikasvatajatele 
järgmise turustusaasta miinimumhinda.
Juhul kui turult kõrvaldatud suhkrut 
kasutatakse tööstusliku suhkruna või kui 
see eksporditakse vastavalt käesoleva 
artikli lõike 3 punktidele a ja b, artikli 101 
punktis x sätestatud miinimumhinna 
nõudeid ei kohaldata.
Juhul kui turult kõrvaldatud suhkur 
müüakse liidu turul enne 
kõrvaldamisperioodi lõppu vastavalt 
lõikele 4, makstakse 
suhkrupeedikasvatajatele jooksva 
turustusaasta miinimumhinda.
6. Käesoleva artikli alusel esitatud 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 162 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. en
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Muudatusettepanek 1449
Janusz Wojciechowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 101 d
Suhkru turult kõrvaldamine

1. Arvestades vajadust lahendada 
tarnebilansi põhjal prognoositavaid 
ületootmise olukordi, ning arvestades
liidu kohustusi, mis tulenevad Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikli 218 alusel 
sõlmitud lepingutest, võib komisjon
vastuvõetud õigusaktide 
rakendusmeetmete abil otsustada antud
turustusaastaks turult kõrvaldada suhkru,
isoglükoosi või inuliinisiirupi kvoodi 
alusel toodetud kogused, mis ületavad 
arvestatud künnise vastavalt käesoleva 
artikli lõikele 2. Sellisel juhul 
eemaldatakse kõigist allikatest imporditud 
valge suhkur ja toorsuhkur turult 
kõnealusel turustusaastal võrdses 
proportsioonis. 
2. Lõikes 1 osutatud turult kõrvaldamise 
piirväärtus leitakse igale kehtiva kvoodiga 
ettevõtjale, korrutades tema kvooti 
koefitsiendiga, mille komisjon võib
määrata artikli 162 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetluse kohaselt vastu võetud 
rakendusaktidega hiljemalt 28. 
veebruariks eelmise turustusaasta põhjal, 
tuginedes oodatavatele 
turusuundumustele. Ajakohastatud 
turusuundumuste alusel võib komisjon 
rakendusaktidega otsustada asjaomase 
turustusaasta 31. oktoobriks, kas 
koefitsienti kohandada, või juhul, kui 
esimese lõigu kohaselt sellist koefitsienti 
ei ole kindlaks määratud, see kindlaks 
määrata.
3. Iga ettevõtja, kellele on määratud 
kvoot, ladustab kuni järgmise 
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turustusaasta alguseni omaenda kulul 
kvoodi alusel toodetud suhkrukogused, 
mis ületavad lõike 2 kohaselt arvutatud 
künnise. Turustusaasta jooksul turult 
kõrvaldatud suhkrut, isoglükoosi ja 
inuliinisiirupit peetakse järgmise 
turustusaasta esimesteks kvoodikohasteks 
kogusteks. Erandina esimesest lõigust 
võib komisjon eeldatavaid suhkruturu 
suundumusi arvesse võttes 
rakendusaktidega otsustada käsitada kogu 
turult kõrvaldatud suhkrut, isoglükoosi, 
inuliinisiirupit või osa sellest jooksval 
ja/või järgneval turustusaastal:
a) suhkru, isoglükoosi või inuliinisiirupi 
ülejäägina, mida võib kasutada 
tööstusliku suhkru, isoglükoosi ja 
inuliinisiirupina, või
b) täiendava kvoodikohase toodanguna, 
millest ühe osa võib reserveerida 
ekspordiks vastavalt Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 218 alusel 
sõlmitud lepingutest tulenevatele liidu 
kohustustele.
4. Juhul kui liidu suhkruvarud on 
ebapiisavad, võib komisjon 
rakendusaktidega otsustada, et teatava 
koguse turult kõrvaldatud suhkrut, 
isoglükoosi või inuliinisiirupit võib müüa 
liidu turul enne kõrvaldamisperioodi 
lõppu.
5. Juhul kui turult kõrvaldatud suhkrut 
käsitatakse esimese järgmisel 
turustusaastal toodetud suhkrukogusena, 
makstakse suhkrupeedikasvatajatele 
järgmise turustusaasta miinimumhinda. 
Juhul kui turult kõrvaldatud suhkrut 
kasutatakse tööstusliku suhkruna või kui 
see eksporditakse vastavalt käesoleva 
artikli lõike 3 punktidele a ja b, artiklis 
101 g sätestatud miinimumhinna nõudeid 
ei kohaldata. Juhul kui turult kõrvaldatud 
suhkur müüakse liidu turul enne 
kõrvaldamisperioodi lõppu vastavalt 
lõikele 4, makstakse 
suhkrupeedikasvatajatele jooksva 
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turustusaasta miinimumhinda.
6. Käesolevas artikli alusel esitatud 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 162 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. pl

Muudatusettepanek 1450
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 101 d
Suhkru turult kõrvaldamine

1. Arvestades vajadust leevendada 
tarnebilansi põhjal prognoositavaid 
ületootmise olukordi, ning arvestades 
liidu kohustusi, mis tulenevad artikli 218 
alusel sõlmitud lepingutest, võib komisjon 
vastuvõetud õigusaktide 
rakendusmeetmete abil otsustada antud 
turustusaastaks turult tagasi võtta suhkru, 
isoglükoosi või inuliinisiirupi kvoodi 
alusel toodetud kogused, mis ületavad 
arvestatud künnise vastavalt käesoleva 
artikli lõikele 2.
Mis tahes päritolu imporditud valge 
suhkur ja toorsuhkur kõrvaldatakse turult 
asjaomase turustusaasta puhul samades 
kogustes.
2. Lõikes 1 osutatud turult kõrvaldamise 
piirväärtus leitakse igale kehtiva kvoodiga 
ettevõtjale, korrutades tema kvooti 
koefitsiendiga, mille komisjon võib 
määrata artikli 162 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetluse kohaselt vastu võetud 
rakendusaktidega hiljemalt 
28. veebruariks eelmise turustusaasta 
põhjal, tuginedes oodatavatele 
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turusuundumustele.
Ajakohastatud turusuundumuste alusel 
võib komisjon rakendusaktidega otsustada 
asjaomase turustusaasta 31. oktoobriks, 
kas koefitsienti kohandada, või juhul, kui 
esimese lõigu kohaselt sellist koefitsienti 
ei ole kindlaks määratud, see kindlaks 
määrata.
3. Iga ettevõte, millel on kvoot, ladustab 
oma kulul järgmise turustusaasta 
alguseni kvoodi kohaselt toodetud suhkrut 
vastavalt lõikele 2 arvutatud künnisele. 
Turustusaasta jooksul turult kõrvaldatud 
suhkrut, isoglükoosi ja inuliinisiirupit 
peetakse järgmise turustusaasta 
esimesteks kvoodikohasteks kogusteks.
Erandina esimesest lõigust võib komisjon 
eeldatavaid suhkruturu suundumusi 
arvesse võttes rakendusaktidega otsustada 
käsitada kogu turult kõrvaldatud suhkrut, 
isoglükoosi, inuliinisiirupit või osa sellest 
jooksval ja/või järgneval turustusaastal:
a) suhkru, isoglükoosi või inuliinisiirupi 
ülejäägina, mida võib kasutada 
tööstusliku suhkru, isoglükoosi ja 
inuliinisiirupina, või
b) täiendava kvoodikohase toodanguna, 
millest ühe osa võib reserveerida 
ekspordiks vastavalt aluslepingu 
artikli 218 alusel sõlmitud lepingutest 
tulenevatele liidu kohustustele.
4. Juhul kui liidu suhkruvarud on 
ebapiisavad, võib komisjon 
rakendusaktidega otsustada, et teatava 
koguse turult kõrvaldatud suhkrut, 
isoglükoosi või inuliinisiirupit võib müüa 
liidu turul enne kõrvaldamisperioodi 
lõppu.
5. Juhul kui turult kõrvaldatud suhkrut 
käsitatakse esimese järgmisel 
turustusaastal toodetud suhkrukogusena, 
makstakse suhkrupeedikasvatajatele 
järgmise turustusaasta miinimumhinda.
Juhul kui turult kõrvaldatud suhkrut 
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kasutatakse tööstusliku suhkruna või kui 
see eksporditakse vastavalt käesoleva 
artikli lõike 3 punktidele a ja b, artiklis 
101 g sätestatud miinimumhinna nõudeid 
ei kohaldata.
Juhul kui turult kõrvaldatud suhkur 
müüakse liidu turul enne 
kõrvaldamisperioodi lõppu vastavalt 
lõikele 4, makstakse 
suhkrupeedikasvatajatele jooksva 
turustusaasta miinimumhinda.
6. Käesolevas artikli alusel esitatud 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 162 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. fr

Muudatusettepanek 1451
Béla Glattfelder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 101 d
Suhkru turult kõrvaldamine

1. Arvestades vajadust parandada ülejäägi 
olukordi prognoositud tarnetasakaalu 
alusel ja võttes arvesse liidu kohustusi, 
mis tulenevad kokkulepetest, mis on 
sõlmitud kooskõlas aluslepingu artikliga 
218, võib komisjon rakendusaktide abil 
otsustada eemaldada turult antud 
turustusaasta puhul need suhkru või 
isoglükoosi või insuliinsuhkru kogused, 
mida on toodetud kvootide alusel, mis 
ületavad künnist, mis on välja arvutatud 
kooskõlas käesoleva artikli lõikega 2.
Sel juhul eemaldatakse turult valge 
suhkru ja toorsuhkru import kõigist 
allikatest samas proportsioonis asjaomase 
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turustusaasta puhul.
2. Lõikes 1 osutatud eemaldamise künnis 
arvestatakse iga kvooti omava ettevõtja 
jaoks välja, korrutades tema kvooti 
koefitsiendiga, mille komisjon võib 
kindlaks määrata rakendusaktides, mis 
võetakse vastu kooskõlas 
kontrollimenetlusega, millele osutatakse 
artikli 162 lõikes 2, hiljemalt eelmise 
turustusaasta 28. veebruaril eeldatavate 
turusuundumuste alusel.
Ajakohastatud turusuundumuste alusel 
võib komisjon rakendusaktidega otsustada 
asjaomase turustusaasta 31. oktoobriks, 
kas koefitsienti kohandada, või juhul, kui 
esimese lõigu kohaselt sellist koefitsienti 
ei ole kindlaks määratud, see kindlaks 
määrata.
3. Iga ettevõte, millel on kvoot või 
impordilitsents, ladustab oma kulul
järgmise turustusaasta alguseni kvoodi 
kohaselt toodetud suhkrut vastavalt 
lõikele 2 arvutatud künnisele. 
Turustusaasta jooksul turult kõrvaldatud
suhkrut, isoglükoosi ja inuliinisiirupit
peetakse järgmise turustusaasta 
esimesteks kvoodikohasteks kogusteks.
Erandina esimesest lõigust võib komisjon 
eeldatavaid suhkruturu suundumusi 
arvesse võttes rakendusaktidega otsustada 
käsitada kogu turult kõrvaldatud suhkrut, 
isoglükoosi, inuliinisiirupit või osa sellest 
jooksval ja/või järgneval turustusaastal:
a) suhkru, isoglükoosi või inuliinisiirupi 
ülejäägina, mida võib kasutada 
tööstusliku suhkru, isoglükoosi ja 
inuliinisiirupina või
b) täiendava kvoodikohase toodanguna, 
millest ühe osa võib reserveerida 
ekspordiks vastavalt aluslepingu 
artikli 218 alusel sõlmitud lepingutest 
tulenevatele liidu kohustustele.
4. Juhul kui liidu suhkruvarud on 
ebapiisavad, võib komisjon 
rakendusaktidega otsustada, et teatava 
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koguse turult kõrvaldatud suhkrut, 
isoglükoosi või inuliinisiirupit võib müüa 
liidu turul enne kõrvaldamisperioodi 
lõppu.
5. Juhul kui turult kõrvaldatud suhkrut 
käsitatakse esimese järgmisel 
turustusaastal toodetud suhkrukogusena, 
makstakse suhkrupeedikasvatajatele 
järgmise turustusaasta miinimumhinda.
Juhul kui turult kõrvaldatud suhkrut 
kasutatakse tööstusliku suhkruna või kui 
see eksporditakse vastavalt käesoleva 
artikli lõike 3 punktidele a ja b, artiklis 
101 g sätestatud miinimumhinna nõudeid 
ei kohaldata.
Juhul kui turult kõrvaldatud suhkur 
müüakse liidu turul enne 
kõrvaldamisperioodi lõppu vastavalt 
lõikele 4, makstakse 
suhkrupeedikasvatajatele jooksva 
turustusaasta miinimumhinda.
6. Käesoleva artikli alusel esitatud 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 162 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega. 

Or. en

Selgitus

COM(2010) 799 artikkel 45. Lõiget 1 on muudetud, sest turu struktuurilist tasakaalu tuleb 
vaadelda mahtude (mitte hindade) suhtes, mis on kindlaks tehtud kvantitatiivsete andmete 
analüüsi põhjal. Samuti on kohasem rääkida ülejäägist ja puudujäägist, mitte ala- ja 
ületootmisest. Lõpuks, väljendite „või impordilitsents” ja „kõigist allikatest” eesmärk on 
tagada, et kõik osalejad teevad kohandusi, et turgu tasakaalustada – praegu kohaldatakse 
turult kõrvaldamist ainult suhkrupeedist suhkru tootjatele.

Muudatusettepanek 1452
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101 d (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 101 d
Suhkru turult kõrvaldamine

2. Lõikes 1 osutatud turult kõrvaldamise 
piirväärtus leitakse igale kehtiva kvoodiga 
ettevõtjale, korrutades tema kvooti 
koefitsiendiga, mis on ühtne kogu liidus 
ja mille võib komisjon määrata artikli 162 
lõikes 2 osutatud kontrollimenetluse 
kohaselt vastu võetud rakendusaktidega 
hiljemalt 28. veebruariks eelmise
turustusaasta põhjal, tuginedes
oodatavatele turusuundumustele.
Ajakohastatud turusuundumuste alusel 
võib komisjon rakendusaktidega otsustada 
asjaomase turustusaasta 31. oktoobriks, 
kas koefitsienti kohandada, või juhul, kui 
esimese lõigu kohaselt sellist koefitsienti 
ei ole kindlaks määratud, see kindlaks 
määrata.
Sellisel juhul vähendatakse asjaomasel 
turustusaastal traditsioonilist 
tarnevajadust importtoorsuhkru 
rafineerimiseks sama protsendimäära 
võrra.
3. Iga ettevõtja, kellele on määratud 
kvoot, ladustab kuni järgmise 
turustusaasta alguseni omaenda kulul 
kvoodi alusel toodetud suhkrukogused, 
mis ületavad lõike 2 kohaselt arvutatud 
künnise. Turustusaasta jooksul turult 
kõrvaldatud suhkrut, isoglükoosi ja 
inuliinisiirupit peetakse järgmise
turustusaasta esimesteks kvoodikohasteks 
kogusteks.
Erandina esimesest lõigust võib komisjon 
eeldatavaid suhkruturu suundumusi 
arvesse võttes rakendusaktidega otsustada 
käsitada kogu turult kõrvaldatud suhkrut, 
isoglükoosi, inuliinisiirupit või osa sellest 
jooksval ja/või järgneval turustusaastal:
a) suhkru, isoglükoosi või inuliinisiirupi 
ülejäägina, mida võib kasutada 
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tööstusliku suhkru, isoglükoosi ja 
inuliinisiirupina, või
b) täiendava kvoodikohase toodanguna, 
millest ühe osa võib reserveerida 
ekspordiks vastavalt aluslepingu 
artikli 218 alusel sõlmitud lepingutest 
tulenevatele liidu kohustustele.
4. Juhul kui liidu suhkruvarud on 
ebapiisavad, võib komisjon 
rakendusaktidega otsustada, et teatava 
koguse turult kõrvaldatud suhkrut, 
isoglükoosi või inuliinisiirupit võib müüa 
liidu turul enne kõrvaldamisperioodi 
lõppu.
5. Juhul kui turult kõrvaldatud suhkrut 
käsitatakse esimese järgmisel 
turustusaastal toodetud suhkrukogusena, 
makstakse suhkrupeedikasvatajatele 
järgmise turustusaasta miinimumhinda.
Juhul kui turult kõrvaldatud suhkrut
kasutatakse tööstusliku suhkruna või kui 
see eksporditakse vastavalt käesoleva 
artikli lõike 3 punktidele a ja b, artiklis 
101 g sätestatud miinimumhinna nõudeid 
ei kohaldata.
Juhul kui turult kõrvaldatud suhkur 
müüakse liidu turul enne 
kõrvaldamisperioodi lõppu vastavalt 
lõikele 4, makstakse 
suhkrupeedikasvatajatele jooksva 
turustusaasta miinimumhinda.
5 a. Konkreetsel turustusaastal kooskõlas 
käesoleva artikliga ladustatud 
suhkrukoguse eest ei või anda artiklis 17 
ette nähtud eraladustusabi.
6. Käesoleva artikli alusel esitatud 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 162 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. es
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Muudatusettepanek 1453
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 101 e
Delegeeritud volitused

Selleks et võtta arvesse suhkrusektori 
eripära ja tagada, et kõigi poolte huve 
võetakse nõuetekohaselt arvesse, võib 
komisjon artikli 160 kohaselt esitatud 
delegeeritud õigusaktidega vastu võtta 
eeskirjad:
a) artikli 101 lõikes 1 osutatud 
tarnelepingute ja ostutingimuste kohta;
b) kriteeriumide kohta, mida kohaldavad 
suhkruettevõtjad, kui nad jaotavad 
suhkrupeedimüüjate vahel suhkrupeedi 
koguseid, mille kohta sõlmitakse 
artikli 101 lõikes 2 b osutatud külvieelsed 
tarnelepingud.

Or. es

Muudatusettepanek 1454
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101 f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 101 f
Suhkrusektori kvoodid

1. Kvoodisüsteem on rakendatav suhkru, 
isoglükoosi ja inuliinisiirupi kohta.
2. Lõikes 1 osutatud kvoodisüsteemi 
puhul, kui tootja ületab asjaomast kvooti 
ning ei kasuta artiklis 101 l sätestatud 
ülemääraseid koguseid, peab ta sellistelt 
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kogustelt maksma kvoodiületamise tasu 
vastavalt artiklites 101 l kuni 101 o 
sätestatud tingimustele.

Or. es

Muudatusettepanek 1455
Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101 f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 101 f
Suhkrusektori kvoodid

Kvoodisüsteem on rakendatav suhkru, 
isoglükoosi ja inuliinisiirupi suhtes.

Or. fr

Muudatusettepanek 1456
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101 g (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 101 g
Suhkrupeedi miinimumhind

1. Kvoodikohase suhkrupeedi 
miinimumhind 2019./2020. turustusaasta 
lõpuni on 26,29 eurot tonni kohta.
2. Lõikes 1 nimetatud miinimumhinda 
kohaldatakse III lisa B osas määratletud 
standardkvaliteediga suhkrupeedi puhul.
3. Suhkruettevõtjad, kes ostavad suhkruks 
töötlemiseks kõlblikku ja kvoodikohaseks 
suhkruks töötlemiseks ette nähtud 
kvoodikohast suhkrupeeti, peavad 
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maksma vähemalt miinimumhinna, mida 
on korrigeeritud hinnatõusude ja -
langustega kõrvalekallete võimaldamiseks 
standardkvaliteedist.
Selleks et kohandada hindu, kui 
suhkrupeedi tegelik kvaliteet erineb 
standardkvaliteedist, kohaldatakse 
esimeses lõigus osutatud hinnatõuse ja -
langusi vastavalt komisjoni poolt 
delegeeritud õigusaktidega artikli 101 p 
lõike 5 kohaselt sätestatud eeskirjadele.
4. Suhkrupeedikoguste puhul, mis 
vastavad neile tööstusliku suhkru või 
suhkru ülejäägi kogustele, mille suhtes 
kehtib artiklis 101 o sätestatud 
kvoodiületamise tasu, korrigeerib 
asjaomane suhkruettevõtja ostuhinda nii, 
et see on vähemalt võrdne kvoodikohase 
suhkrupeedi miinimumhinnaga.

Or. es

Muudatusettepanek 1457
Jim Higgins, Seán Kelly, Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101 – lõige 1 h (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 101 h
Kvootide määramine

1. Suhkru, isoglükoosi ja inuliinisiirupi 
tootmise kohta praegu kehtivad kvoodid 
riiklikul või piirkondlikul tasandil on 
määratud kindlaks III b lisas. Praeguse 
kvoodisüsteemi läbivaadatud versiooni 
tuleks pikendada kuni 2019.–2020. 
turustusaasta lõpuni, kui kvoodid ei lõppe 
2015. aastal, nagu kavandatud. 
Läbivaadatud süsteem peaks võimaldama 
kõigil liikmesriikidel, kes seda soovivad, 
suhkrukvootidest kasu saada. Liidu toetus 
peaks olema suunatud suhkrutööstuse 
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laienemisele ELis ja abi tuleks pakkuda 
suhkru töötlemise alustuskuludeks 
liikmesriikides.
2. Liikmesriigid määravad kvoodi igale 
suhkru, isoglükoosi või inuliinisiirupi 
tootmisega tegelevale ettevõtjale, kes on 
asutatud nende territooriumil ning on 
tunnustatud artikli 101 i kohaselt.
3. Juhul kui kvoot määratakse 
suhkruettevõtjale, kellel on rohkem kui 
üks tootmisüksus, võtavad liikmesriigid 
vajalikud meetmed, et piisavalt arvestada 
suhkrupeedi- ja suhkrurookasvatajate 
huvidega.

Or. en

Muudatusettepanek 1458
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101 h (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 101 h

Kvootide jagamine
1. Suhkru, isoglükoosi ja inuliinisiirupi 
tootmise kohta kehtivad kvoodid riiklikul 
või piirkondlikul tasandil on määratud 
kindlaks III b lisas.
2. Liikmesriigid määravad kvoodi igale 
suhkru, isoglükoosi või inuliinisiirupi 
tootmisega tegelevale ettevõtjale, kes on 
asutatud nende territooriumil ning on 
tunnustatud artikli 101 i kohaselt.
Kõikide ettevõtjate jaoks on määratud 
kvoot võrdne ettevõtjale turustusaastaks 
2010/2011 III b lisa alusel määratud 
kvoodiga.
3. Juhul kui kvoot määratakse 
suhkruettevõtjale, kellel on rohkem kui 
üks tootmisüksus, võtavad liikmesriigid 
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vajalikud meetmed, et piisavalt arvestada 
suhkrupeedi- ja suhkrurookasvatajate 
huvidega.

Or. fr

Muudatusettepanek 1459
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101 h (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 101 h
Kvootide jagamine

1. Suhkru, isoglükoosi ja inuliinisiirupi 
tootmise kohta kehtivad kvoodid riiklikul 
või piirkondlikul tasandil on määratud 
kindlaks III b lisas.
2. Liikmesriigid määravad kvoodi igale 
suhkru, isoglükoosi või inuliinisiirupi 
tootmisega tegelevale ettevõtjale, kes on 
asutatud nende territooriumil ning on 
tunnustatud artikli 101 i kohaselt. Kõikide 
ettevõtjate jaoks on määratud kvoot 
võrdne ettevõtjale turustusaastaks 
2010/2011 määruse (EL) nr 513/2010 
III b lisa (uus) alusel määratud kvoodiga.
3. Juhul kui kvoot määratakse 
suhkruettevõtjale, kellel on rohkem kui 
üks tootmisüksus, võtavad liikmesriigid 
vajalikud meetmed, et piisavalt arvestada 
suhkrupeedi- ja suhkrurookasvatajate 
huvidega.

Or. fr

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek tuleneb nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 artiklist 56. 
Tegemist on tehnilise muudatusega, kuna määrus (EÜ) nr 513/2010 (millele on lisatud 
III b lisa (uus)) on kõige uuem määrus, milles määratletakse suhkrukvootide jagamine.
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Muudatusettepanek 1460
Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101 h (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 101 h
Kvootide jagamine

1. Suhkru, isoglükoosi ja inuliinisiirupi 
tootmise kohta kehtivad kvoodid riiklikul 
või piirkondlikul tasandil on määratud 
kindlaks XX lisas.
2. Liikmesriigid määravad kvoodi igale 
suhkru, isoglükoosi või inuliinisiirupi 
tootmisega tegelevale ettevõtjale, kes on 
asutatud nende territooriumil ning on 
tunnustatud artikli XX kohaselt.
Kõikide ettevõtjate jaoks on määratud 
kvoot võrdne ettevõtjale turustusaastaks 
2005/2006 määruse (EÜ) nr 318/2006 
alusel määratud kvoodiga.
3. Juhul kui kvoot määratakse 
suhkruettevõtjale, kellel on rohkem kui 
üks tootmisüksus, võtavad liikmesriigid 
vajalikud meetmed, et piisavalt arvestada 
suhkrupeedi- ja suhkrurookasvatajate 
huvidega.

Or. fr

Muudatusettepanek 1461
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101 h (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 101 h
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Kvootide jagamine
1. Suhkru, isoglükoosi ja inuliinisiirupi 
tootmise kohta kehtivad kvoodid riiklikul 
või piirkondlikul tasandil on määratud 
kindlaks III b lisas.
2. Liikmesriigid määravad kvoodi igale 
suhkru, isoglükoosi või inuliinisiirupi 
tootmisega tegelevale ettevõtjale, kes on 
asutatud nende territooriumil ning on 
tunnustatud artikli 101 i kohaselt.
Kõikide ettevõtjate jaoks on määratud 
kvoot võrdne ettevõtjale turustusaastaks 
2010/2011 määruse (EL) nr 513/2011 
alusel määratud kvoodiga.
3. Juhul kui kvoot määratakse 
suhkruettevõtjale, kellel on rohkem kui 
üks tootmisüksus, võtavad liikmesriigid 
vajalikud meetmed, et piisavalt arvestada 
suhkrupeedi- ja suhkrurookasvatajate 
huvidega.

Or. es

Muudatusettepanek 1462
Janusz Wojciechowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101 h (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 101 h
Kvootide jagamine

1. Suhkru, isoglükoosi ja inuliinisiirupi 
tootmise kohta kehtivad kvoodid riiklikul 
või piirkondlikul tasandil on määratud 
kindlaks III b lisas.
2. Liikmesriigid määravad kvoodi igale 
suhkru, isoglükoosi või inuliinisiirupi 
tootmisega tegelevale ettevõtjale, kes on 
asutatud nende territooriumil ning on 
tunnustatud artikli 101 i kohaselt.
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Kõikide ettevõtjate jaoks on määratud 
kvoot võrdne sellele ettevõtjale lisa III b 
alusel turustusaastaks 2010/2011 ja edasi 
määratud kvoodiga.

Or. pl

Muudatusettepanek 1463
Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101 i (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 101 i
Tunnustatud ettevõtjad

1. Taotluse korral annavad liikmesriigid 
tunnustuse suhkrut, isoglükoosi või 
inuliinisiirupit tootvale ettevõtjale või 
ettevõtjale, kes neid tooteid töötleb 
artiklis XX esitatud nimekirjas osutatud 
toodeteks, tingimusel et ettevõtja:
a) tõendab oma professionaalset 
tootmisvõimsust;
b) nõustub esitama mis tahes teavet ning 
lubama käesoleva määrusega seotud 
kontrollimist;
c) ei ole andnud põhjust tunnustuse 
peatamiseks või tagasivõtmiseks.
2. Tunnustatud ettevõtjad esitavad 
liikmesriigile, mille territooriumil 
suhkrupeedi ja suhkruroo koristamine või 
rafineerimine aset leiab, järgmise teabe:
a) suhkrupeedi või suhkruroo kogused, 
mille kohta on sõlmitud tarneleping, ning 
vastavad hinnangulised suhkrupeedi või 
suhkruroo ja suhkru saagised hektari 
kohta;
b) andmed suhkrupeedi, suhkruroo ja 
toorsuhkru esialgsete ja tegelike tarnete 
kohta ning suhkrutootmise ja 
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suhkruvarude olukorra kohta;
c) müüdud valge suhkru kogused ning 
vastavad hinnad ja tingimused.

Or. fr

Muudatusettepanek 1464
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101 i (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 101 i
Tunnustatud ettevõtjad

1. Taotluse korral annavad liikmesriigid 
tunnustuse suhkrut, isoglükoosi või 
inuliinisiirupit tootvale ettevõtjale või 
ettevõtjale, kes neid tooteid töötleb artikli 
101 m lõikes 2 esitatud nimekirjas 
osutatud toodeteks, tingimusel et ettevõtja:
a) tõendab oma professionaalset 
tootmisvõimsust;
b) nõustub esitama mis tahes teavet ning 
lubama käesoleva määrusega seotud 
kontrollimist;
c) ei ole andnud põhjust tunnustuse 
peatamiseks või tagasivõtmiseks.
2. Tunnustatud ettevõtjad esitavad 
liikmesriigile, mille territooriumil 
suhkrupeedi ja suhkruroo koristamine või 
rafineerimine aset leiab, järgmise teabe:
a) suhkrupeedi või suhkruroo kogused, 
mille kohta on sõlmitud tarneleping, ning 
vastavad hinnangulised suhkrupeedi või 
suhkruroo ja suhkru saagised hektari 
kohta;
b) andmed suhkrupeedi, suhkruroo ja 
toorsuhkru esialgsete ja tegelike tarnete 
kohta ning suhkrutootmise ja 
suhkruvarude olukorra kohta;
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c) müüdud valge suhkru kogused ning 
vastavad hinnad ja tingimused.

Or. es

Muudatusettepanek 1465
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101 j (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 101 j
Riikide kvootide kohandamine

Komisjon võib vastavalt artiklile 160
kohandada delegeeritud õigusaktidega 
lisas III b esitatud kvoote liikmesriikide 
poolt võetud otsuste tulemusena vastavalt 
artiklile 101 k.

Or. es

Muudatusettepanek 1466
Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101 k (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 101 k
Kvootide riiklik ümberjaotus

Liikmesriik võib vähendada või 
vähendada ja ümber jaotada suhkru või 
isoglükoosi või inuliinisiirupi kvooti, mis 
on eraldatud ettevõtjale, kes on asutatud 
tema territooriumil:
a) kuni 10% võrra.
See võimalus on aga välistatud, kui 
äriühing tootis täielikult oma kvoodi 
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eelmiste turustusaastate jooksul;
või
b) kooskõlas x lisas sätestatud 
eeskirjadega.
Seejuures kohaldavad liikmesriigid 
objektiivseid ja mittediskrimineerivaid 
kriteeriume.

Or. en

Muudatusettepanek 1467
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101 k (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 101 k
Riikide kvootide määramine ja kvootide 

vähendamine
1. Liikmesriigid võivad vähendada oma 
territooriumil asutatud ettevõtjale 
määratud suhkru- või isoglükoosikvooti 
kuni 10%. Seejuures kohaldavad 
liikmesriigid objektiivseid ja 
mittediskrimineerivaid kriteeriume.
2. Liikmesriigid võivad kvoote ettevõtjate 
vahel üle kanda kooskõlas III c lisas 
kehtestatud eeskirjadega ning võttes 
arvesse kõigi asjaomaste osapoolte, eriti 
suhkrupeedi- ja suhkrurookasvatajate 
huve.
3. Vastavalt lõigetele 1 ja 2 vähendatud 
kogused määrab asjaomane liikmesriik 
ühele või mitmele ettevõtjale oma 
territooriumil, hoolimata sellest, kas neil 
on kehtivaid kvoote.

Or. es
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Muudatusettepanek 1468
Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101 k (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 101 k
Riikide kvootide määramine ja kvootide 

vähendamine
1. Liikmesriigid võivad vähendada oma 
territooriumil asutatud ettevõtjale 
määratud suhkru- või isoglükoosikvooti 
kuni 10%. Seejuures kohaldavad 
liikmesriigid objektiivseid ja 
mittediskrimineerivaid kriteeriume.
2. Liikmesriigid võivad kvoote ettevõtjate 
vahel üle kanda kooskõlas XX lisas 
kehtestatud eeskirjadega ning võttes 
arvesse kõigi asjaomaste osapoolte, eriti 
suhkrupeedi- ja suhkrurookasvatajate 
huve.
3. Vastavalt lõigetele 1 ja 2 vähendatud 
kogused määrab asjaomane liikmesriik 
ühele või mitmele ettevõtjale oma 
territooriumil, hoolimata sellest, kas neil 
on kehtivaid kvoote.

Or. fr

Muudatusettepanek 1469
Britta Reimers, George Lyon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101 l (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 101 l
Kvoodiväline toodang

1. Turustusaasta jooksul toodetud 
suhkrut, isoglükoosi või inuliinisiirupit, 
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mis ületab artiklis 101 h nimetatud kvooti, 
võib:
a) kasutada artiklis 101 m osutatud 
teatavate toodete töötlemiseks;
b) kanda üle järgmise turustusaasta 
kvoodikohasesse tootmisesse kooskõlas 
artikliga 101 n;
c) kasutada tarnete erikorra raames 
äärepoolseimates piirkondades vastavalt
[Euroopa Parlamendi ja nõukogu
määruse [ex (EÜ) nr 247/2006] III 
peatükile või
d) eksportida komisjoni poolt 
rakendusaktidega kindlaks määratud 
koguselise piirangu raames, järgides 
aluslepingu artikli 218 alusel sõlmitud 
lepingutest tulenevaid kohustusi, või
e) automaatselt vabastada siseturule 
kvoodisuhkruna pakkumise 
kohandamiseks muutustega nõudluses 
osana ajutisest turu juhtimise 
mehhanismist, mida kirjeldatakse artikli 
101 lõikes 1 b.

Or. en

Muudatusettepanek 1470
Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101 l (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 101 l
Kvootide ületamine

Turustusaasta jooksul toodetud suhkrut, 
isoglükoosi või inuliinisiirupit, mis ületab 
artiklis XX nimetatud kvooti, võib:
a) kasutada artiklis XX osutatud teatavate 
toodete töötlemiseks;
b) kanda üle järgmise turustusaasta 
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kvoodikohasesse tootmisesse kooskõlas 
artikliga XX;
c) kasutada tarnete erikorra raames 
äärepoolseimates piirkondades vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
[nt (EÜ) nr 247/2006] III peatükile või
d) eksportida komisjoni poolt 
rakendusaktidega kindlaksmääratud 
koguselise piirangu raames, järgides 
aluslepingu artikli 218 alusel sõlmitud 
lepingutest tulenevaid kohustusi, või
e) vabastada automaatselt siseturul 
kvoodikohase suhkruna, et kohandada 
pakkumist vastavalt nõudlusele kogustes 
ja üksikasjades, mis komisjon on 
määranud delegeeritud õigusaktide 
korras, kohaldades artikli 101 p lõiget 6, 
ja prognoositava tarnebilansi alusel.
Käesolevas artiklis osutatud meetmeid 
tuleb rakendada enne ennetusmeetmete 
rakendamist, et vältida artikli 154 lõikes 1 
osutatud turuhäireid.
Muude koguste suhtes kohaldatakse 
artiklis XX osutatud kvoodiületamise tasu.

Or. fr

Muudatusettepanek 1471
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101 l (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 101 l
Kvoodiväline toodang

1. Turustusaasta jooksul toodetud 
suhkrut, isoglükoosi või inuliinisiirupit, 
mis ületab artiklis 101 h nimetatud kvooti, 
võib:
a) kasutada artiklis 101 m osutatud 
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teatavate toodete töötlemiseks;
b) kanda üle järgmise turustusaasta 
kvoodikohasesse tootmisesse kooskõlas 
artikliga 101 n;
c) kasutada tarnete erikorra raames 
äärepoolseimates piirkondades vastavalt
[Euroopa Parlamendi ja nõukogu
määruse [nt (EÜ) nr 247/2006] III 
peatükile või
d) eksportida komisjoni poolt 
rakendusaktidega kindlaksmääratud 
koguselise piirangu raames, järgides 
aluslepingu artikli 218 alusel sõlmitud 
lepingutest tulenevaid kohustusi, või
e) vabastada automaatselt siseturul
kvoodikohase suhkruna, et kohandada
pakkumist vastavalt nõudlusele kogustes 
ja üksikasjades, mis komisjon on 
määranud delegeeritud õigusaktide
korras, kohaldades artikli 101 p lõiget 6, 
ja prognoositava tarnebilansi alusel.
Käesolevas artiklis osutatud meetmeid
tuleb rakendada enne ennetusmeetmete 
rakendamist, et vältida artikli 154 lõikes 1 
osutatud turuhäireid.
Muude koguste suhtes kohaldatakse 
artiklis 101 o osutatud kvoodiületamise 
tasu.
2. Käesolevas artikli alusel esitatud 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 162 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. es

Muudatusettepanek 1472
Janusz Wojciechowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101 l (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 101 l
Kvoodiväline toodang

1. Turustusaasta jooksul toodetud suhkru, 
isoglükoosi või inuliinisiirupi kogused, 
mis ületavad artiklis 101 h osutatud 
kvoote, võib:
a) kasutada artiklis 101 m nimetatud 
teatavate toodete töötlemiseks;
b) kanda üle järgmise turustusaasta 
kvoodikohasesse tootmisesse kooskõlas 
artikliga 101 n;
c) kasutada tarnete erikorra raames 
äärepoolseimates piirkondades vastavalt 
[Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse [nt (EÜ) nr 247/2006] III 
peatükile või
d) eksportida komisjoni poolt 
rakendusaktidega kindlaksmääratud 
koguselise piirangu raames, järgides 
Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 218 alusel sõlmitud lepingutest 
tulenevaid kohustusi;
e) vabastada automaatselt siseturul
kvoodikohase suhkruna prognoositava 
tarnebilansi alusel, et säilitada turu 
strukturaalne tasakaal, komisjoni 
määratud kogustes ja üksikasjades.
Käesolevas artiklis osutatud meetmeid 
tuleb rakendada enne ennetusmeetmete 
rakendamist, et vältida artikli 154 lõikes 1 
osutatud turuhäireid. Muude koguste 
suhtes kohaldatakse artiklis 101 o 
osutatud ülejäägimaksu.
2. Käesolevas artikli alusel esitatud 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 162 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. pl
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Muudatusettepanek 1473
Béla Glattfelder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101 l (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 101 l
Kvoodiväline toodang

1. Turustusaasta jooksul toodetud 
suhkrut, isoglükoosi või inuliinisiirupit, 
mis ületab artiklis 101 h nimetatud 
kvoote, võib:
a) kasutada artiklis 101 m osutatud 
teatavate toodete töötlemiseks;
b) kanda üle järgmise turustusaasta 
kvoodikohasesse tootmisesse kooskõlas 
artikliga 101 n;
c) kasutada tarnete erikorra raames 
äärepoolseimates piirkondades kooskõlas 
[Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse [ex (EÜ) nr 247/2006] III 
peatükiga] või
d) eksportida komisjoni poolt 
rakendusaktidega kindlaksmääratud 
koguselise piirangu raames, järgides 
aluslepingu artikli 218 alusel sõlmitud 
lepingutest tulenevaid kohustusi.
e) automaatselt vabastada siseturule 
prognoositava tarnebilansi põhjal, et 
säilitada turu struktuuriline tasakaal, 
kogustes ja sõltuvalt korraldusest, mille 
määrab kindlaks komisjon.
Käesolevas artiklis osutatud meetmeid 
tuleb rakendada enne ennetusmeetmete 
rakendamist, et vältida artikli 154 lõikes 1 
osutatud turuhäireid.
Muude koguste suhtes kohaldatakse 
artiklis 101 o osutatud kvoodiületamise 
tasu.
2. Käesolevas artikli alusel esitatud 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 162 lõikes 2 osutatud 
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kontrollimenetlusega. 

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek formaliseerib olemasoleva olukorra, sätestades võimaluse 
vabastada teatavad kvoodivälise suhkru kogused ELi turule. Muudatusettepanek on 
koostatud, et tagada õiguslik selgus ja turu stabiilsus. Näiteks otsus vabastada (mitte ümber 
nimetada) kvoodivälist suhkrut peaks põhinema kvantitatiivsete andmete analüüsil (ja mitte 
„märkimisväärsetel korduvatel” pingetel, mis on mõisted, mida võidakse mitmeti 
tõlgendada).

Muudatusettepanek 1474
Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101 l (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 101 l
Kvoodiväline toodang

1. Turustusaasta jooksul toodetud 
suhkrut, isoglükoosi või inuliinisiirupit, 
mis ületab artiklis 101 x nimetatud kvoote, 
võib:
a) kasutada artiklis 101 x osutatud 
teatavate toodete töötlemiseks;
b) kanda üle järgmise turustusaasta 
kvoodikohasesse tootmisesse kooskõlas 
artikliga 101 x;
c) kasutada tarnete erikorra raames 
äärepoolseimates piirkondades kooskõlas 
[Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse [ex (EÜ) nr 247/2006] III 
peatükiga] või
d) eksportida komisjoni poolt
rakendusaktidega kindlaksmääratud 
koguselise piirangu raames, järgides 
aluslepingu artikli 218 alusel sõlmitud 
lepingutest tulenevaid kohustusi.
e) automaatselt vabastada siseturule 
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prognoositava tarnebilansi põhjal, et 
säilitada turu struktuuriline tasakaal, 
kogustes ja sõltuvalt korraldusest, mille 
määrab kindlaks komisjon.
Käesolevas artiklis osutatud meetmeid 
tuleb rakendada enne ennetusmeetmete 
rakendamist, et vältida artikli 154 lõikes 1 
osutatud turuhäireid.
Muude koguste suhtes kohaldatakse 
artiklis 101 x osutatud kvoodiületamise 
tasu.
2. Käesolevas artikli alusel esitatud 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 162 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 1475
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101 l (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 101 l
Kvoodiväline toodang

1. Turustusaasta jooksul toodetud 
suhkrut, isoglükoosi või inuliinisiirupit, 
mis ületab artiklis 101 h nimetatud kvooti, 
võib:
a) kasutada artiklis 101 m osutatud 
teatavate toodete töötlemiseks;
b) kanda üle järgmise turustusaasta 
kvoodikohasesse tootmisesse kooskõlas 
artikliga 101 n;
c) kasutada tarnete erikorra raames 
äärepoolseimates piirkondades vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
[nt (EÜ) nr 247/2006] III peatükile või
d) eksportida komisjoni poolt 
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rakendusaktidega kindlaksmääratud 
koguselise piirangu raames, järgides 
aluslepingu artikli 218 alusel sõlmitud 
lepingutest tulenevaid kohustusi, või
e) vabastada automaatselt siseturul 
kvoodikohase suhkruna prognoositava 
tarnebilansi alusel komisjoni poolt 
kindlaks määratud kogustes ja 
üksikasjades, et säilitada turu 
struktuurilist tasakaalu.
Käesolevas artiklis osutatud meetmeid 
tuleb rakendada enne ennetusmeetmete 
rakendamist, et vältida artikli 154 lõikes 1 
osutatud turuhäireid.
Muude koguste suhtes kohaldatakse 
artiklis 101 o osutatud kvoodiületamise 
tasu.
2. Käesolevas artikli alusel esitatud 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 162 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. fr

Muudatusettepanek 1476
Britta Reimers, George Lyon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101 m (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 101 m
Ajutine turu juhtimise mehhanism

Kvoodisüsteemi lõpuni kasutatakse ajutist 
turu juhtimise mehhanismi, et 
tasakaalustada turgu, käivitades 
automaatselt järgmised meetmed:
- imporditollimaksude peatamine, nagu 
on artiklis 130 b kirjeldatud, ning
- kvoodivälised vabastamised, nagu artikli 
101 l lõike 1 punktis e on kirjeldatud. Kui 
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see on saadaval mahus, mis on võrreldav 
sellega, mida eraldatakse 
imporditollimaksude peatamise teel, ja 
maksuvabalt. 
Ajutine turu juhtimise mehhanism 
käivitatakse automaatselt niipea, kui 
komisjoni andmed imporditud toorsuhkru 
kohta jõuavad tasemeni alla 3,5 miljoni 
tonni turustusaasta kohta. Kõnealused 
hinnangud algavad iga turustusaasta 
kohta hiljemalt 30. oktoobril.
Enne 1. märtsi 2014. aastal määrab 
komisjon delegeeritud õigusakti abil, mis 
võetakse vastu artikli 101 lõike 1 b 
kohaselt, kindlaks kõik vajalikud 
korraldused, mida on vaja käesoleva 
artikli rakendamiseks.

Or. en

Selgitus

Suhkrutootmise kvoot piirab ELi toodangut 13,3 miljoni tonniga, samas kui valge suhkru 
tarbimine on umbes 16,8 miljonit tonni. Kui sooduskorra alusel toimuv import ei saabu nii, 
nagu kavandatud, peab lubama rohkem suhkrutarneid muudest allikatest, et mitte jätta ELi 
turgu puudujääki. Et vältida diskrimineerimist kõikide ahela osaliste vahel, peab neil (mitte 
ainult tarnijatel) olema võrreldav võrdne juurdepääs kõnealusele ajutise turu juhtimise 
mehhanismile.

Muudatusettepanek 1477
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101 m (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 101 m
Tööstuslik suhkur

1. Tööstuslik suhkur, tööstuslik 
isoglükoos ja tööstuslik inuliinisiirup 
säilitatakse ühe lõikes 2 osutatud toote 
tootmiseks, kui:
a) artikli 101 i kohaselt tunnustatud tootja 
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ja tunnustatud kasutaja on kauba kohta 
sõlminud tarnelepingu enne turustusaasta 
lõppu ja
b) kaup on tarnitud kasutajale hiljemalt 
järgmise turustusaasta 30. novembriks.
2. Selleks et võtta arvesse tehnika arengut, 
võib komisjon vastavalt artiklile 160 
kohaldatud delegeeritud õigusaktidega 
koostada nimekirja toodetest, mille 
tootmiseks kasutatakse tööstuslikku 
suhkrut, tööstuslikku isoglükoosi ja 
tööstuslikku inuliinisiirupit.
Nimekiri hõlmab eriti järgmist:
a) bioetanool, alkohol, rumm, eluspärm 
ning võieteks kasutatavad ja Rinse 
Appelstroopiks töödeldavad siirupite 
kogused;
b) teatavad suhkrut mittesisaldavad 
tööstustooted, mille töötlemisel 
kasutatakse suhkrut, isoglükoosi või 
inuliinisiirupit;
c) teatavad keemia- või 
farmaatsiatööstuse tooted, mis sisaldavad 
suhkrut, isoglükoosi või inuliinisiirupit.

Or. es

Muudatusettepanek 1478
Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101 m (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 101 m
Tööstuslik suhkur

1. Tööstuslik suhkur, tööstuslik 
isoglükoos ja tööstuslik inuliinisiirup 
säilitatakse ühe lõikes 2 osutatud toote 
tootmiseks, kui:
a) artikli XX kohaselt tunnustatud tootja 
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ja tunnustatud kasutaja on kauba kohta 
sõlminud tarnelepingu enne turustusaasta 
lõppu ja
b) kaup on tarnitud kasutajale hiljemalt 
järgmise turustusaasta 30. novembriks.
2. Komisjon võib koostada nimekirja 
toodetest, mille tootmiseks kasutatakse 
tööstuslikku suhkrut, tööstuslikku 
isoglükoosi ja tööstuslikku inuliinisiirupit.
Nimekiri hõlmab eriti järgmist:
a) bioetanool, alkohol, rumm, eluspärm 
ning võieteks kasutatavad ja Rinse 
Appelstroopiks töödeldavad siirupite 
kogused;
b) teatavad suhkrut mittesisaldavad 
tööstustooted, mille töötlemisel 
kasutatakse suhkrut, isoglükoosi või 
inuliinisiirupit;
c) teatavad keemia- või 
farmaatsiatööstuse tooted, mis sisaldavad 
suhkrut, isoglükoosi või inuliinisiirupit.

Or. fr

Muudatusettepanek 1479
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101 n (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 101 n
Suhkru ülejäägi ülekandmine

1. Iga ettevõtja võib otsustada kanda kogu
oma toodang või osa toodangust, mis 
ületab ettevõtjale määratud suhkru-, 
isoglükoosi- või inuliinisiirupikvooti, üle 
järgmisesse turustusaastasse. Ilma et see 
piiraks lõike 3 kohaldamist, on kõnealune 
otsus lõplik.
2. Ettevõtjad, kes võtavad vastu lõikes 1 
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nimetatud otsuse:
a) teavitavad asjaomast liikmesriiki enne 
selle liikmesriigi poolt määratavat 
kuupäeva:
- ülekantavatest roosuhkru kogustest 
ajavahemikul jooksva turustusaasta 1. 
veebruarist kuni 15. augustini;
- ülekantavatest suhkru või inuliinisiirupi 
muudest kogustest jooksva turustusaasta 
1. veebruarist kuni 15. augustini;
b) korraldavad asjaomaste koguste 
ladustamise omal kulul kuni jooksva 
turustusaasta lõpuni.
3. Kui ettevõtja lõplik toodang asjaomasel 
turustusaastal oli väiksem kui lõike 1 
kohase otsuse tegemise hetkel tehtud 
hinnang, võib ülekantavat kogust enne 
järgmise turustusaasta 31. oktoobrit 
tagasiulatuvalt muuta.
4. Ülekantud kogused loetakse esimesteks 
järgmisel turustusaastal toodetud 
kvoodikohasteks kogusteks.
5. Käesoleva artikli kohaselt ladustatud 
suhkru suhtes ei tohi turustusaastal 
kasutada muid artiklis 16 või 101 d 
sätestatud ladustamismeetmeid.

Or. es

Muudatusettepanek 1480
Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101 n (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 101 n
Suhkru ülejäägi ülekandmine

1. Iga ettevõtja võib otsustada kanda kogu 
oma toodang või osa toodangust, mis 
ületab ettevõtjale määratud suhkru-, 
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isoglükoosi- või inuliinisiirupikvooti, üle 
järgmisesse turustusaastasse. Ilma et see 
piiraks lõike 3 kohaldamist, on kõnealune 
otsus lõplik.
2. Ettevõtjad, kes võtavad vastu lõikes 1 
nimetatud otsuse:
a) teavitavad asjaomast liikmesriiki enne 
selle liikmesriigi poolt määratavat 
kuupäeva:
- ülekantavatest roosuhkru kogustest 
ajavahemikul jooksva turustusaasta 
1. veebruarist kuni 15. augustini;
- ülekantavatest suhkru või inuliinisiirupi 
muudest kogustest jooksva turustusaasta 
1. veebruarist kuni 15. augustini;
b) korraldavad asjaomaste koguste 
ladustamise omal kulul kuni jooksva 
turustusaasta lõpuni.
3. Kui ettevõtja lõplik toodang asjaomasel 
turustusaastal oli väiksem kui lõike 1 
kohase otsuse tegemise hetkel tehtud 
hinnang, võib ülekantavat kogust enne 
järgmise turustusaasta 31. oktoobrit 
tagasiulatuvalt muuta.
4. Ülekantud kogused loetakse esimesteks 
järgmisel turustusaastal toodetud 
kvoodikohasteks kogusteks.
5. Käesoleva artikli kohaselt ladustatud 
suhkru suhtes ei tohi turustusaastal võtta 
muid artiklites XX, XX või XX sätestatud 
ladustamismeetmeid.

Or. fr

Muudatusettepanek 1481
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101 o (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 101 o
Kvoodiületamise tasu

1. Kvoodiületamise tasu võetakse 
järgmistelt kogustelt:
a) mis tahes turustusaasta vältel toodetud 
suhkru, isoglükoosi ja inuliinisiirupi 
ülejääk, välja arvatud kogused, mis on 
kantud üle järgmise turustusaasta 
kvoodikohasesse tootmisesse ning mis on 
ladustatud kooskõlas artikliga 101 n, või 
artikli 101 n lõike 1 punktides c, d ja e 
nimetatud kogused;
b) tööstuslik suhkur, tööstuslik isoglükoos 
ja tööstuslik inuliinisiirup, mille 
kasutamise kohta artikli 101 m lõikes 2
nimetatud toodetes ei ole esitatud tõendeid
ajavahemiku jooksul, mille määrab 
kindlaks komisjon artiklis 162 osutatud 
kontrollimenetluse kohaselt vastu võetud 
rakendusaktidega;
c) suhkur ja isoglükoos ja inuliinisiirup, 
mis on kõrvaldatud turult kooskõlas 
artikliga 101 d ja mille puhul ei ole 
täidetud artikli 101 d lõikes 3 ette nähtud 
kohustusi.
2. Komisjon kehtestab artikli 162 lõikes 2 
osutatud kontrollimenetluse kohaselt 
vastu võetud rakendusaktidega piisavalt 
kõrge kvoodiületamise tasu, vältimaks
lõikes 1 osutatud koguste kuhjumist.
3. Lõikes 1 osutatud kvoodiületamise tasu 
nõuab liikmesriik sisse oma territooriumil 
asuvatelt ettevõtjatelt vastavalt lõikes 1 
osutatud tootmiskogustele, mis on 
asjaomasel turustusaastal ettevõtjatele 
kehtestatud.

Or. es
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Muudatusettepanek 1482
Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101 o (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 101 o
Kvoodiületamise tasu

1. Kvoodiületamise tasu võetakse 
järgmistelt kogustelt:
a) mis tahes turustusaasta vältel toodetud 
suhkru, isoglükoosi ja inuliinisiirupi 
ülejääk, välja arvatud kogused, mis on 
kantud üle järgmise turustusaasta 
kvoodikohasesse tootmisesse ning mis on 
ladustatud kooskõlas artikliga XX, või 
artikli XX lõike 1 punktides c, d ja e 
nimetatud kogused;
b) tööstuslik suhkur, tööstuslik isoglükoos 
ja tööstuslik inuliinisiirup, mille 
kasutamise kohta artikli XX lõikes XX 
nimetatud toodetes ei ole esitatud tõendeid 
ajavahemiku jooksul, mille määrab 
kindlaks komisjon artikli 162 lõikes 2 
osutatud kontrollimenetluse kohaselt 
vastu võetud rakendusaktidega;
c) suhkur ja isoglükoos ja inuliinisiirup, 
mis on kõrvaldatud turult kooskõlas 
artikliga XX ja mille puhul ei ole täidetud 
artikli XX lõikes XX ette nähtud 
kohustusi.
2. Komisjon kehtestab artikli 162 lõikes 2 
osutatud kontrollimenetluse kohaselt 
vastu võetud rakendusaktidega piisavalt 
kõrge kvoodiületamise tasu vältimaks 
lõikes 1 osutatud koguste kuhjumist.
3. Lõikes 1 osutatud kvoodiületamise tasu 
nõuab liikmesriik sisse oma territooriumil 
asuvatelt ettevõtjatelt vastavalt lõikes 1 
osutatud tootmiskogustele, mis on 
asjaomasel turustusaastal ettevõtjatele 
kehtestatud.
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Or. fr

Muudatusettepanek 1483
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101 p (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 101 p
Delegeeritud volitused

1. Komisjonile antakse artikli 160 
kohaselt õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte käesoleva artikli lõigetes 2 kuni 
6 loetletud meetmete kohta.
2. Arvestades vajadust tagada, et 
artiklis 101 i osutatud ettevõtjad täidavad 
oma kohustusi, võib komisjon 
delegeeritud õigusaktidega vastu võtta 
eeskirjad selliste ettevõtjate tunnustamise 
ja tunnustamise tühistamise kohta, samuti 
halduskaristuste kriteeriumid.
3. Arvestades vajadust võtta arvesse 
suhkrusektori eripära ja tagada, et kõigi 
poolte huve võetakse nõuetekohaselt 
arvesse, võib komisjon delegeeritud 
õigusaktidega sätestada täiendavad 
mõisted, sealhulgas suhkru, isoglükoosi ja 
inuliinisiirupi tootmise, ettevõtja 
toodangu ja äärepoolseimates 
piirkondades kehtivate müügitingimuste 
kohta.
4. Arvestades vajadust tagada, et 
peedikasvatajad oleksid osalised otsuses 
kanda teatavad tootmisekogused üle, võib 
komisjon delegeeritud õigusaktidega 
kehtestada eeskirjad seoses suhkru 
ülekandmisega.
5. Arvestades vajadust kohandada
suhkrupeedi miinimumhinda, kui selle 
tegelik kvaliteet erineb
standardkvaliteedist, võib komisjon
delegeeritud õigusaktidega kehtestada 
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artikli 101 g lõikes 3 osutatud hinnatõuse-
ja langusi käsitlevad eeskirjad.
6. Arvestades vajadust ennetada
kõikvõimalikke turuhäireid, võib 
komisjon delegeeritud õigusaktidega luua
tingimused, kus artikli 101 l lõike 1
punktis e osutatud kvoodiväline suhkur
lastakse kvoodikohase suhkru turule.

Or. es

Muudatusettepanek 1484
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101 p (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 101 p
Volituste delegeerimine

Selleks et võtta arvesse suhkrusektori 
eripära ja tagada, et kõigi poolte huve 
võetakse nõuetekohaselt arvesse, võib 
komisjon artikli 101 g lõike 3 kohaselt 
võtta vastu eeskirjad hinna kohandamiste 
kohta, mida kohaldatakse, nagu on 
sätestatud artikli 101 g lõikes 3.

Or. en

Muudatusettepanek 1485
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101 q (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 101 q
Rakendamisvolitused
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Seoses artiklis 101 i osutatud ettevõtjatega
võib komisjon kehtestada vastuvõetud 
õigusaktide rakendusmeetmete abil
vastavalt läbivaatamismenetlusele artikli
162 lõike 2 kohaselt eeskirjad, mis 
käsitlevad:
a) ettevõtjate taotlusi tunnustuse 
saamiseks, tunnustatud ettevõtjate 
peetavaid registreid, tunnustatud 
ettevõtjate esitatavat teavet;
b) liikmesriikide tehtavaid kontrolle 
tunnustatud ettevõtjate üle;
c) liikmesriikide teatisi komisjonile ja 
tunnustatud ettevõtjatele;
d) toormaterjali tarneid ettevõtjatele, 
sealhulgas tarnelepingud ja saatelehed;
e) artikli 101 l lõike 1 punktis a osutatud 
suhkruekvivalenti;
f) tarnete erikorda äärepoolseimatele 
piirkondadele;
g) artikli 101 l lõike 1 punktis d osutatud 
eksporti;
h) liikmesriikide koostööd tõhusa 
kontrolli tagamiseks;
i) artiklis 101 n sätestatud tähtaegade 
muutmist;
j) ülemääraste koguste kehtestamist, 
teatamist ning artiklis 101 o osutatud 
kvoodiületamise tasu maksmist.
k) artikli 101 l lõike 1 punktis e osutatud 
automaatse kvoodivälise suhkru laskmise
kvoodikohase suhkru turule.

Or. es

Muudatusettepanek 1486
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101 q (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 101 q
Rakendamisvolitused

1 a. Et võtta arvesse täiskoormusega 
roosuhkru rafineerimise sektori 
eripärasid, tuleb komisjonile anda 
volitused võtta vastu teatavad 
rakendusaktid kooskõlas aluslepingu 
artikliga 291 seoses täiskoormusega 
rafineerimistehaste loetelu loomisega.

Or. en

Muudatusettepanek 1487
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
II osa – II jaotis – II peatükk – 1. jagu – lõik 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Piimakvootidest loobumist ja 
istutusõiguste kaotamist 
viinamarjakasvatuses käsitlevad 
mõjuhinnangud peaksid valmima 
31. detsembriks 2012, misjärel komisjon 
esitab nende tulemuste põhjal 30. juuniks 
2013 ettepaneku selliste menetluste 
jätkamiseks või läbivaatamiseks, mis on 
suunatud kvootide ja istutusõiguste 
kaotamisele piimatootmises ning 
viinamarja- ja suhkrupeedi kasvatuses.

Or. pt

Muudatusettepanek 1488
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 102 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid peavad istandusregistrit, 
mis sisaldab ajakohast teavet 
tootmisvõimsuse kohta.

1. Liikmesriigid peavad istandusregistrit, 
mis sisaldab ajakohast teavet 
tootmisvõimsuse kohta. Register tuleb 
integreerida ühise põllumajanduspoliitika 
ühtses haldus- ja kontrollisüsteemis ette 
nähtud maatükkide identifitseerimise 
süsteemidesse.

Or. pt

Muudatusettepanek 1489
Elisabeth Köstinger

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 102 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Pärast 1. jaanuari 2016 võib komisjon 
rakendusaktiga otsustada, et lõpetatakse 
käesoleva artikli lõigete 1–3 kohaldamine. 
Kõnealune rakendusakt võetakse vastu 
artikli 162 artiklis 2 osutatud 
kontrollimenetluse kohaselt.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 1490
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
II osa – II jaotis – II peatükk – 1. b jagu (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

TOOTMISE PIIRAMISE SÜSTEEM

Or. es
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Muudatusettepanek 1491
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 102 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 102 a
Veinisektori eest vastutavad riiklikud 

ametiasutused 
1. Ilma et see piiraks käesoleva määruse 
muude selliste sätete kohaldamist, mis 
käsitlevad pädevate riigiametite 
kindlaksmääramist, nimetavad 
liikmesriigid ühe või mitu asutust, kes 
vastutavad selle eest, et oleks tagatud liidu 
veinisektori eeskirjade täitmine. Eelkõige 
nimetavad liikmesriigid laborid, mis on 
volitatud tegema ametlikke analüüse 
veinisektoris. Määratud laborid vastavad 
standardis ISO/IEC 17025 sätestatud 
katselaboritele esitatavatele 
üldnõudmistele.
2. Liikmesriigid teatavad komisjonile 
lõikes 1 osutatud asutuste ja laborite 
nimed ja aadressid. Komisjon avalikustab 
selle teabe ning ajakohastab seda 
korrapäraselt.

Or. fr

Muudatusettepanek 1492
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 102 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 102 b
Hindamised veinisektoris

Liikmesriigid teavitavad ja viivad läbi 
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hindamisi veinisektoris:
a) seoses määruse (EÜ) nr 1234/2007 
artiklis 85 a osutatud, pärast 31. augustit 
1998 istutusõiguseta rajatud istandustega 
teavitavad liikmesriigid iga aasta 
1. märtsiks komisjoni pärast 31. augustit 
1998 ilma vastava istutusõiguseta rajatud 
viinamarjakasvatusaladest ning ka 
kõnealuse artikli lõike 1 kohaselt välja 
juuritud aladest;
b) seoses määruses (EÜ) nr 1234/2007 
osutatud, enne 1. septembrit 1998 
istutusõiguseta rajatud istanduste 
kohustusliku seadustamisega teavitavad 
liikmesriigid iga vastava aasta 1. märtsiks 
komisjoni:
i) enne 1. septembrit 1998 ilma vastava 
istutusõiguseta rajatud 
viinamarjakasvatusaladest;
ii) määruses (EÜ) nr 1234/2007 osutatud 
seadustatud aladest, ettenähtud tasudest 
ning piirkondlike istutusõiguste 
keskmisest väärtusest.
c) liikmesriigid esitavad komisjonile iga 
aasta 1. märtsiks aruande II osa I jaotise 
II peatüki 4. jaos osutatud 
toetusprogrammidega ette nähtud 
meetmete rakendamise kohta eelmisel 
eelarveaastal.
Kõnealustes aruannetes loetletakse ja 
kirjeldatakse meetmeid, milleks anti 
tugiprogrammide alusel liidu toetust, ning 
eelkõige peavad nad sisaldama üksikasju 
artiklis 43 osutatud müügiedendusmeetme 
rakendamise kohta;
d) liikmesriigid esitavad komisjonile 
hiljemalt 1. märtsiks 2014 hinnangu 
toetusprogrammide kulude ja kasude 
kohta ning ka arvamuse, kuidas nende 
tõhusust suurendada;
e) käesoleva artikli ühetaoliseks 
kohaldamiseks võib komisjon 
rakendusaktidega vastu võtta teatamise ja 
hindamise eeskirjad.
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Or. fr

Muudatusettepanek 1493
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Veinisektori tooteid võib liidus ringlusse 
lubada koos ametlikult kinnitatud 
saatedokumendiga.

1. Veinisektori tooteid võib liidus ringlusse 
lubada koos ametlikult kinnitatud 
saatedokumendiga. Võttes arvesse, et 
liikmesriikide kasutatavaid dokumente on 
vaja ühtsustada ja lihtsustada, on 
komisjon volitatud võtma kooskõlas 
artikliga 160 vastu delegeeritud õigusakte 
liikumisdokumendi mudeli kasutamise 
eeskirjade kohta.

Or. pt

Muudatusettepanek 1494
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Füüsilised või juriidilised isikud või 
isikute rühmad, kes valdavad seoses oma 
ettevõtlustegevusega veinisektori tooteid, 
eriti tootjad, villijad ja töötlejad, samuti 
hulgikauplejad, peavad kõnealuste toodete 
kohta kauba sissetulemise ja väljaminemise 
registreid.

2. Füüsilised või juriidilised isikud või 
isikute rühmad, kes valdavad seoses oma 
ettevõtlustegevusega turuleviimiseks ette 
nähtud veinisektori tooteid, eriti tootjad, 
villijad ja töötlejad, samuti hulgikauplejad, 
peavad kõnealuste toodete kohta kauba 
sissetulemise ja väljaminemise registreid.

Or. pt

Muudatusettepanek 1495
Maria do Céu Patrão Neves
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Võttes arvesse vajadust lihtsustada 
veinitoodete transporti ja selleks et 
liikmesriikidel oleks seda lihtsam 
kontrollida, antakse komisjonile artikli 160 
kohaselt õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, milles käsitletakse:

3. Võttes arvesse vajadust lihtsustada 
veinitoodete transporti ja selleks et 
liikmesriikidel oleks seda lihtsam 
kontrollida, nagu on sätestatud eespool 
punktis 1, antakse komisjonile artikli 160 
kohaselt õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, milles käsitletakse:

Or. pt

Muudatusettepanek 1496
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 – lõige 3 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) registri lihtsustamist ja ühtsustamist.

Or. pt

Muudatusettepanek 1497
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 – lõige 3 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) registrite koostamist, nendesse kantud 
tooteid, registrisse tehtavaid kandeid, 
tähtaegu ja registrite lõpetamist 
käsitlevaid eeskirju.

Or. de
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Muudatusettepanek 1498
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 – lõige 4 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) registrite koostamist, nendesse kantud 
tooteid, registrisse tehtavaid kandeid, 
tähtaegu ja registrite lõpetamist 
käsitlevaid eeskirju;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 1499
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 102 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 103 b
Uute viinapuude istutamise keeld

1. Üldiselt on nõukogu 29. aprilli 2008. 
aasta määruse (EÜ) 479/2008 artikli 24 
lõike 1 kohaselt veiniviinamarjasortideks 
liigitatavate viinapuude istutamine 
keelatud.
2. Samuti on keelatud eelmises lõigus, 
lõikes 1 nimetatud veiniviinamarjasortide 
ümberpookimine muudeks kui kõnealuses 
artiklis osutatud veiniviinamarjasortideks.
3. Olenemata lõigetest 1 ja 2 on neis 
lõigetes osutatud istutamine ja 
ümberpookimine lubatud, kui kehtib:
a) artiklis 103 c sätestatud 
uusistutusõigus;
b) artiklis 103 d sätestatud 
taasistutusõigus;
c) artiklites 103 e ja 103 f sätestatud 
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varust antud istutusõigus.
4. Lõikes 3 osutatud istutusõigust antakse 
hektarites.
5. Artikleid 103 c kuni 103 f kohaldatakse 
vähemalt 31. detsembrini 2020.
6. Liikmesriigid võivad otsustada eelmises 
lõigus nimetatud kindlaksmääratud 
tähtaega oma vastavatel territooriumidel 
pikendada. Sel juhul kohaldatakse 
asjaomases liikmesriigis selles artiklis 
kehtestatud istutusõiguste korda 
reguleerivaid õigusnorme.

Or. es

Muudatusettepanek 1500
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 103 b
Uute viinapuude istutamise keeld

1. Üldiselt on nõukogu 29. aprilli 2008. 
aasta määruse (EÜ) 479/2008 artikli 24 
lõike 1 kohaselt veiniviinamarjasortideks 
liigitatavate viinapuude istutamine 
keelatud.
2. Samuti on keelatud eelmises lõigus, 
lõikes 1 nimetatud veiniviinamarjasortide 
ümberpookimine muudeks kui kõnealuses 
artiklis osutatud veiniviinamarjasortideks.
3. Olenemata lõigetest 1 ja 2 on neis 
lõigetes osutatud istutamine ja 
ümberpookimine lubatud, kui kehtib:
a) artiklis 103 c sätestatud 
uusistutusõigus;
b) artiklis 103 d sätestatud 
taasistutusõigus;
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c) artiklites 103 e ja 103 f sätestatud 
varust antud istutusõigus.
4. Lõikes 3 osutatud istutusõigust antakse 
hektarites.
5. Artikleid 103 c kuni 103 f kohaldatakse 
vähemalt 31. detsembrini 2020.
6. Liikmesriigid võivad otsustada eelmises 
lõigus nimetatud kindlaksmääratud 
tähtaega oma vastavatel territooriumidel 
pikendada. Sel juhul kohaldatakse 
asjaomases liikmesriigis selles artiklis 
kehtestatud istutusõiguste korda 
reguleerivaid õigusnorme.

Or. es

Selgitus

Kõik selle artikli kohta tehtud muudatusettepanekud on selleks, et säilitada 
tootmispotentsiaali, kvaliteedi parandamise ja hindade stabiilsuse alane kontrollisüsteem, mis 
on tõendanud oma tõhusust ilma igasuguste kuludeta ühenduse jaoks.

Muudatusettepanek 1501
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 103 c
Uusistutusõigus

1. Ilma et see piiraks eelmises artiklis 
sätestatut, võib liikmesriik anda tootjale 
uusistutusõiguse aladel:
a) mis on mõeldud uusistutuseks 
maapiirkondade maakorraldusmeetmete 
raames või riigisisese õiguse kohaselt 
vastu võetud sundvõõrandamist 
käsitlevate meetmete raames;
b) mis on mõeldud katselisteks 
eesmärkideks;
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c) mis on mõeldud pooktaimede 
kasvatamiseks või
d) millelt saadavad veinid või 
viinamarjasaadused on mõeldud ainult 
viinamarjakasvataja oma pere tarbeks.
2. Antud uusistutusõigust võib:
a) kasutada tootja, kellele see on antud;
b) kasutatakse enne õiguse andmise 
aastale järgneva (teise) veiniaasta lõppu;
c) kasutada eesmärkidel, milleks see on 
antud.

Or. es

Muudatusettepanek 1502
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 103 c
Uusistutusõigus

1. Ilma et see piiraks eelmises artiklis 
sätestatut, võib liikmesriik anda tootjale 
uusistutusõiguse aladel:
a) mis on mõeldud uusistutuseks 
maapiirkondade maakorraldusmeetmete 
raames või riigisisese õiguse kohaselt 
vastu võetud sundvõõrandamist 
käsitlevate meetmete raames;
b) mis on mõeldud katselisteks 
eesmärkideks;
c) mis on mõeldud pooktaimede 
kasvatamiseks või
d) millelt saadavad veinid või 
viinamarjasaadused on mõeldud ainult 
viinamarjakasvataja oma pere tarbeks.
2. Antud uusistutusõigust võib:
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a) kasutada tootja, kellele see on antud;
b) kasutatakse enne õiguse andmise 
aastale järgneva (teise) veiniaasta lõppu;
c) kasutada eesmärkidel, milleks see on 
antud.

Or. es

Muudatusettepanek 1503
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 103 d
Taasistutusõigus

1. Liikmesriigid annavad 
taasistutusõiguse tootjatele, kes on 
viinapuud seaduslikult kinnitatud ja 
registreeritud kasvualalt välja juurinud. 
Taasistutusõigust ei või siiski anda alade 
jaoks, kus viinapuud on välja juuritud ja 
mille eest on makstud väljajuurimistasu.
2. Liikmesriigid võivad anda 
taasistutusõiguse tootjatele, kes 
kohustuvad viinapuud kasvualalt välja 
juurima. Sellisel juhul peab lubatud ala 
olema välja juuritud hiljemalt kolmanda 
aasta lõpuks pärast uute viinapuude 
istutamist, mille jaoks on antud 
taasistutusõigus.
3. Antav taasistutusõigus peab olema 
puhassaagi seisukohalt võrdne alaga, kust 
viinapuud välja juuriti.
4. Taasistutusõigust tuleb kasutada 
põllumajandusettevõttes, millele see anti. 
Liikmesriigid võivad lisaks sätestada, et 
sellist taasistutusõigust tohib kasutada 
ainult alal, kus toimus väljajuurimine.
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5. Erandina lõikest 4 võib liikmesriik 
lubada taasistutusõigust osaliselt või 
täielikult sama liikmesriigi teisele 
põllumajandusettevõttele üle kanda, kui:
a) osa asjaomasest ettevõttest on üle antud 
sellele teisele ettevõttele,
b) kõnealuse teise ettevõtte alad on 
mõeldud:
i) kaitstud päritolunimetuse või kaitstud 
geograafilise tähisega veinide tootmiseks 
või
ii) pooktaimede kasvatamiseks.
Liikmesriigid peavad tagama, et esimeses 
lõigus sätestatud erandite kohaldamine ei 
viiks nende territooriumil üldise 
tootmisvõimsuse kasvuni, eriti siis, kui 
toimub õiguste üleandmine niisutamata 
aladelt niisutatud aladele.
6. Lõikeid 1–5 kohaldatakse mutatis 
mutandis ka ühenduse või liikmesriigi 
varasemate õigusaktide alusel omandatud 
taasistutusõigustega sarnaste õiguste 
suhtes.
7. Määruse (EÜ) nr 1493/1999 artikli 4 
lõike 5 alusel antud taasistutusõigust 
kasutatakse kõnealuses määruses 
sätestatud aja jooksul.

Or. es

Muudatusettepanek 1504
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 103 d
Taasistutusõigus

1. Liikmesriigid annavad 
taasistutusõiguse tootjatele, kes on 
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viinapuud seaduslikult kinnitatud ja 
registreeritud kasvualalt välja juurinud.
Taasistutusõigust ei või siiski anda alade 
jaoks, kus viinapuud on välja juuritud ja 
mille eest on makstud väljajuurimistasu.
2. Liikmesriigid võivad anda 
taasistutusõiguse tootjatele, kes 
kohustuvad viinapuud kasvualalt välja 
juurima. Sellisel juhul peab lubatud ala 
olema välja juuritud hiljemalt kolmanda 
aasta lõpuks pärast uute viinapuude 
istutamist, mille jaoks on antud 
taasistutusõigus.
3. Antav taasistutusõigus peab olema 
puhassaagi seisukohalt võrdne alaga, kust 
viinapuud välja juuriti.
4. Taasistutusõigust tuleb kasutada 
põllumajandusettevõttes, millele see anti. 
Liikmesriigid võivad lisaks sätestada, et 
sellist taasistutusõigust tohib kasutada 
ainult alal, kus toimus väljajuurimine.
5. Erandina lõikest 4 võib liikmesriik 
lubada taasistutusõigust osaliselt või 
täielikult sama liikmesriigi teisele 
põllumajandusettevõttele üle kanda, kui:
a) osa asjaomasest ettevõttest on üle antud 
sellele teisele ettevõttele,
b) kõnealuse teise ettevõtte alad on 
mõeldud:
i) kaitstud päritolunimetuse või kaitstud 
geograafilise tähisega veinide tootmiseks 
või
ii) pooktaimede kasvatamiseks.
Liikmesriigid peavad tagama, et esimeses 
lõigus sätestatud erandite kohaldamine ei 
viiks nende territooriumil üldise 
tootmisvõimsuse kasvuni, eriti siis, kui 
toimub õiguste üleandmine niisutamata 
aladelt niisutatud aladele.
6. Lõikeid 1–5 kohaldatakse mutatis 
mutandis ka ühenduse või liikmesriigi 
varasemate õigusaktide alusel omandatud 
taasistutusõigustega sarnaste õiguste 
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suhtes.
7. Määruse (EÜ) nr 1493/1999 artikli 4 
lõike 5 alusel antud taasistutusõigust 
kasutatakse kõnealuses määruses 
sätestatud aja jooksul.

Or. es

Muudatusettepanek 1505
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 103 e
Riiklik ja piirkondlik istutusõiguste varu

1. Liikmesriigid peavad tootmisvõimsuse 
haldamise parandamiseks looma 
istutusõiguse riikliku varu või 
piirkondlikud varud.
2. Liikmesriigid, kes on loonud määruse 
(EÜ) nr 1493/1999 kohaselt istutusõiguste 
riiklikud või piirkondlikud varud, võivad 
neid varusid säilitada seni, kuni nad 
kohaldavad kooskõlas käesoleva alajaoga 
istutusõiguse korda.
3. Riiklikesse või piirkondlikesse 
varudesse arvatakse järgmised 
istutusõigused, kui neid ei kasutata ära 
ettenähtud aja jooksul:
a) uusistutusõigus;
b) taasistutusõigus;
c) varust antud istutusõigus.
4. Tootjad võivad kanda oma 
taasistutusõigusi üle riiklikku või 
piirkondlikku varusse.
Sellise, vajaduse korral riigi vahenditest 
hüvitatava ümberpaigutuse tingimused 
määravad liikmesriigid, võttes arvesse 
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osapoolte õigustatud huve.
5. Erandina lõikest 1 võib liikmesriik 
otsustada varusüsteemi mitte rakendada, 
kui ta suudab tõestada, et kogu tema 
territooriumil toimib tulemuslik 
alternatiivne istutusõiguste haldamise 
süsteem. Alternatiivne süsteem võib 
vajaduse korral erineda käesoleva alajao 
asjaomastest sätetest.

Or. es

Muudatusettepanek 1506
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 103 e
Istutusõiguste varu

1. Liikmesriigid peavad tootmisvõimsuse 
haldamise parandamiseks looma 
istutusõiguse riikliku varu või 
piirkondlikud varud.
2. Liikmesriigid, kes on loonud määruse 
(EÜ) nr 1493/1999 kohaselt istutusõiguste 
riiklikud või piirkondlikud varud, võivad 
neid varusid säilitada seni, kuni nad 
kohaldavad kooskõlas käesoleva alajaoga 
istutusõiguse korda.
3. Riiklikesse või piirkondlikesse 
varudesse arvatakse järgmised 
istutusõigused, kui neid ei kasutata ära 
ettenähtud aja jooksul:
a) uusistutusõigus;
b) taasistutusõigus;
c) varust antud istutusõigus.
4. Tootjad võivad kanda oma 
taasistutusõigusi üle riiklikku või 
piirkondlikku varusse. Sellise, vajaduse 
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korral riigi vahenditest hüvitatava 
ümberpaigutuse tingimused määravad 
liikmesriigid, võttes arvesse osapoolte 
õigustatud huve.
5. Erandina lõikest 1 võib liikmesriik 
otsustada varusüsteemi mitte rakendada, 
kui ta suudab tõestada, et kogu tema 
territooriumil toimib tulemuslik 
alternatiivne istutusõiguste haldamise 
süsteem. Alternatiivne süsteem võib 
vajaduse korral erineda käesoleva alajao 
asjaomastest sätetest.

Or. es

Muudatusettepanek 1507
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 103 f
Istutusõiguste andmine varust

1. Liikmesriik võib anda istutusõigusi 
varust:
a) tasuta alla 40-aastastele piisavate 
ametioskuste ja pädevusega tootjatele, kes 
on ettevõtte juhina rajamas esimest 
ettevõtet;
b) riiklikesse või vajaduse korral 
piirkondlikesse vahenditesse makstava 
tasu eest tootjatele, kes kavatsevad neid 
õigusi kasutada niisuguste 
viinamarjaistanduste rajamiseks, mille 
toodangul on tagatud turustusvõimalused.
Liikmesriigid määravad kindlaks 
kriteeriumid, mille alusel kehtestatakse 
esimese punktis b osutatud tasu suurus, 
mis võib erineda olenevalt kõnealuste 
viinamarjaistanduste kavandatavast 
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lõpptoodangust.
2. Reservist antud istutusõiguse 
kasutamise korral peavad liikmesriigid 
veenduma, et:
a) istutamiseks kasutatud koht, 
viinamarjasordid ja istutusmeetodid 
tagavad tulevase toodangu vastavuse 
turunõudlusega;
b) asjaomane saagikus on tüüpiline 
piirkonna keskmisele, eriti kui 
niisutamata aladelt pärinevat 
istutusõigust kasutatakse niisutatavatel 
aladel.
3. Varust antud istutusõigused, mida ei 
kasutata enne nende andmise aastale 
järgneva (teise) veiniaasta lõppu, võetakse 
õiguse saajalt ära ning arvatakse varusse 
tagasi.
4. Varus olevad istutusõigused, mis ei ole 
välja jagatud enne nende varusse 
arvamisele järgneva viienda veiniaasta 
lõppu, tühistatakse.
5. Kui liikmesriigis on olemas 
piirkondlikud varud, võib see liikmesriik 
kehtestada eeskirjad, mis lubavad 
istutusõigusi piirkondlike varude vahel 
üle kanda. Kui liikmesriigis on olemas nii 
piirkondlikud kui ka riiklikud varud, võib 
kõnealune liikmesriik lubada ka 
ülekandmist nimetatud varude vahel ning 
võib ülekandmise puhul kasutada 
vähenduskoefitsienti.

Or. es

Muudatusettepanek 1508
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 f (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 103 f
Istutusõigused varust

1. Liikmesriik võib anda istutusõigusi 
varust:
a) tasuta alla 40-aastastele piisavate 
ametioskuste ja pädevusega tootjatele, kes 
on ettevõtte juhina rajamas esimest 
ettevõtet;
b) riiklikesse või vajaduse korral 
piirkondlikesse vahenditesse makstava 
tasu eest tootjatele, kes kavatsevad neid 
õigusi kasutada niisuguste 
viinamarjaistanduste rajamiseks, mille 
toodangul on tagatud turustusvõimalused.
Liikmesriigid määravad kindlaks 
kriteeriumid, mille alusel kehtestatakse 
esimese punktis b osutatud tasu suurus, 
mis võib erineda olenevalt kõnealuste 
viinamarjaistanduste kavandatavast 
lõpptoodangust.
2. Reservist antud istutusõiguse 
kasutamise korral peavad liikmesriigid 
veenduma, et:
a) istutamiseks kasutatud koht, 
viinamarjasordid ja istutusmeetodid 
tagavad tulevase toodangu vastavuse 
turunõudlusega;
b) asjaomane saagikus on tüüpiline 
piirkonna keskmisele, eriti kui 
niisutamata aladelt pärinevat 
istutusõigust kasutatakse niisutatavatel 
aladel.
3. Varust antud istutusõigused, mida ei 
kasutata enne nende andmise aastale 
järgneva (teise) veiniaasta lõppu, võetakse 
õiguse saajalt ära ning arvatakse varusse 
tagasi.
4. Varus olevad istutusõigused, mis ei ole 
välja jagatud enne nende varusse 
arvamisele järgneva viienda veiniaasta 
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lõppu, tühistatakse.
5. Kui liikmesriigis on olemas 
piirkondlikud varud, võib see liikmesriik 
kehtestada eeskirjad, mis lubavad 
istutusõigusi piirkondlike varude vahel 
üle kanda. Kui liikmesriigis on olemas nii 
piirkondlikud kui ka riiklikud varud, võib 
kõnealune liikmesriik lubada ka 
ülekandmist nimetatud varude vahel ning 
võib ülekandmise puhul kasutada 
vähenduskoefitsienti.

Or. es

Muudatusettepanek 1509
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 g (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 103 g
Vähese tähtsuse põhimõte

Käesoleva alajao sätteid ei kohaldata 
liikmesriikide suhtes, kus enne 31. 
detsembrit 2007 ühenduse istutusõigust ei 
kohaldatud.

Or. es

Muudatusettepanek 1510
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 h (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 103 h
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Rangemad riigisisesed eeskirjad
Liikmesriigid võivad kehtestada rangemad 
riiklikud uusistutusõiguse ja 
taasistutusõiguse andmise eeskirjad.
Nad võivad samuti nõuda, et nende 
eeskirjade kohaselt esitatavaid vastavaid 
taotlusi ja asjaomast teavet täiendataks 
teabega, mida on vaja tootmisvõimsuse 
arengu jälgimiseks.

Or. es

Muudatusettepanek 1511
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 i (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 103 j
Rakendusmeetmed

Käesoleva peatüki rakendamiseks 
vajalikud meetmed võetakse vastu 
vastavalt artiklis 162 osutatud 
menetlusele.
Kõnealused meetmed võivad hõlmata 
eelkõige järgmist:
a) sätteid käesoleva peatüki kohaldamise 
ülemääraste halduskulude vältimiseks;
b) sätteid viinapuude üheaegse olemasolu 
kohta artikli 103 f lõike 2 tähenduses;
c) artikli 103 f lõikes 5 osutatud 
vähenduskoefitsiendi kohaldamist.

Or. es

Muudatusettepanek 1512
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 103 j (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 103 j
Rakendusmeetmed

Käesoleva peatüki rakendamiseks 
vajalikud meetmed võetakse vastu 
vastavalt artiklis 162 osutatud 
menetlusele.
Kõnealused meetmed võivad hõlmata 
eelkõige järgmist:
a) sätteid käesoleva peatüki kohaldamise 
ülemääraste halduskulude vältimiseks;
b) sätteid viinapuude üheaegse olemasolu 
kohta artikli 103 f lõike 2 tähenduses;
c) artikli 103 f lõikes 5 osutatud 
vähenduskoefitsiendi kohaldamist.

Or. es

Muudatusettepanek 1513
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
II osa – I pealkiri – II peatükk – 3. jagu – 1. alajagu (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. ALAJAGU
TOOTMISE PIIRAMISE SÜSTEEM 

PIIMASEKTORIS
Artikkel 103 k

Mõisted
1. Käesolevas jaos kasutatakse järgmisi 
mõisteid:
a) „piim” – ühe või mitme lehma lüpsmise 
saadus;
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b) „muud piimatooted” – mis tahes muu 
piimatoode kui piim, eelkõige lõss, koor, 
või, jogurt ja juust; vajaduse korral 
arvestatakse need komisjoni poolt 
rakendusaktidega kindlaks määratud 
koefitsiente kasutades ümber 
piimaekvivalentideks;
c) „tootja” – põllumajandustootja, kelle 
põllumajandusettevõte asub liikmesriigi 
geograafilisel territooriumil ning kes 
toodab ja turustab piima või kavatseb seda 
lähitulevikus teha;
d) „põllumajandusettevõte” – määruse 
(EÜ) (otsetoetuste kohta) artiklis 4 
määratletud põllumajandusettevõte;
e) „kokkuostja” – ettevõtjad või nende 
rühmad, kes ostavad tootjatelt piima:
– selle kogumiseks, pakendamiseks, 
ladustamiseks, jahutamiseks või 
töötlemiseks, sealhulgas lepingu alusel;
– selle müümiseks ühele või mitmele 
piima või muid piimatooteid ümber 
töötavale või töötlevale ettevõtjale;
f) „tarne” – kõik tootjalt kokkuostjale 
tehtavad piimatarned, välja arvatud mis 
tahes muude piimatoodete tarned, ükskõik 
kas tootja, kokkuostja, selliseid tooteid 
töötleva või ümber töötava ettevõtja või 
kolmanda isiku veovahendiga;
g) „otseturustamine” – tootjalt otse 
tarbijale piima mis tahes müük või 
üleandmine ning samuti tootjalt muude 
piimatoodete mis tahes vahetu müük või 
üleandmine;
h) „turustamine” – piima või muude 
piimatoodete tarnimine või 
otseturustamine;
i) „individuaalne kvoot” – tootja kvoot 
mis tahes 12-kuulise perioodi 1. aprillil;
j) „riiklik kvoot” – iga liikmesriigi jaoks 
kindlaks määratud, artiklis 103 l osutatud 
kvoot;
k) „kasutada olev kvoot” – kvoot, mis on 
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tootja kasutuses selle 12-kuulise perioodi 
31. märtsil, mille kohta kvoodiületamise 
tasu arvutati, võttes arvesse kõiki 
käesoleva määrusega ette nähtud 
ülekandmisi, müüke, turustamisviisist 
lähtuvaid muutmisi ja ajutisi 
ümberjaotamisi, mis selle 12-kuulise 
perioodi jooksul on toimunud.
2. Võttes arvesse lõike 1 punktis e esitatud 
mõistet, käsitatakse kokkuostjana ka iga 
samal geograafilisel alal asuvat 
kokkuostjate rühma, kes teeb oma 
liikmete nimel nende kvoodiületamise 
tasu maksmiseks vajalikke haldus- ja 
raamatupidamistoiminguid. Seepärast 
peetakse Kreekat üheks geograafiliseks 
alaks ja teda võib käsitada eespool 
osutatud kokkuostjate rühmana.
3. Komisjon võib punktis f esitatud 
„tarne” mõistet arvestades delegeeritud 
õigusaktiga kohandada „otseturustamise” 
mõistet, et välistada eelkõige mõne 
turustatud piimakoguse või muude 
turustatud piimatoodete kvoodisüsteemist 
väljajäämine.

Artikkel 103 l
Riikide kvoodid

1. 1. aprillil 2015 algava viie järjestikuse 
12-kuulise perioodi (edaspidi 
„kvoodiaastad”) jooksul turustatud piima 
ja muude piimatoodete tootmiskvoodid on 
kindlaks määratud [VIII a] lisas.
2. Lõikes 1 osutatud kvoodid jaotatakse 
tootjate vahel vastavalt artiklile 103 m, 
eristades tarneid ja otseturustamist. 
Riikide tootmiskvootide mis tahes 
ületamine määratakse igas liikmesriigis 
käesoleva jao põhjal kindlaks 
üleriigiliselt, eristades tarneid ja 
otseturustamist.
3. (VIII a) lisas sätestatud riikide 
tootmiskvoodid määratakse kindlaks, ilma 
et see piiraks kvootide võimalikku 
läbivaatamist, võttes arvesse üldist 
turuolukorda ning teatavates 
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liikmesriikides valitsevaid konkreetseid 
tingimusi.
4. Bulgaaria, Tšehhi Vabariigi, Eesti, 
Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, 
Poola, Rumeenia, Sloveenia ja Slovakkia 
riiklikud tootmiskvoodid sisaldavad kogu 
piima või piimaekvivalenti, mis on 
tarnitud kokkuostjale või otse turustatud, 
olenemata sellest, kas see on toodetud või 
turustatud nendes riikides kohaldatava 
üleminekumeetme alusel.
5. Komisjon võtab rakendusaktidega vastu 
kõik vajalikud eeskirjad käesoleva artikli 
ühetaoliseks rakendamiseks 
liikmesriikides. Kõnealused eeskirjad 
võivad olla seotud menetluste, teatiste ja 
tehniliste kriteeriumidega.

Artikkel 103 m
Individuaalsed kvoodid

1. Tootjate individuaalne kvoot või 
individuaalsed kvoodid on 1. aprillil 2015 
võrdsed nende individuaalsete kvootidega 
31. märtsil 2015, ilma et see piiraks 1. 
aprillil 2015 toimuvaid kvootide 
ülekandeid, nende müüki või 
turustamisviisist lähtuvaid muutmisi.
2. Tootjail võib olla üks või kaks 
individuaalset kvooti: üks tarneteks ja 
teine otseturustamiseks. Tootjate koguseid 
võib ühe kvoodi alt teise alla üle kanda 
üksnes liikmesriigi pädev asutus tootja 
nõuetekohaselt põhjendatud taotluse 
alusel.
3. Kui tootjal on kaks kvooti, arvutatakse 
tema osa kvoodiületamise tasust kummagi 
kvoodi kohta eraldi.
4. Komisjon võib rakendusaktidega 
suurendada artiklis 105 l osutatud 
tarnetele jaotatud Soome riikliku kvoodi 
osa, et anda Soome SLOMi tootjatele kuni 
200 000 tonni ulatuses hüvitist. Seda 
ühenduse õigusaktide alusel eraldatavat 
reservi tohib kasutada ainult nende 
tootjate huvides, kelle tootmise 
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taasalustamise õigust on ühinemine 
mõjutanud.
5. Vajaduse korral kohandatakse 
individuaalseid kvoote iga asjaomase 
kvoodiaasta puhul nii, et iga liikmesriigi 
tarnete ja otseturustamise jaoks ette 
nähtud individuaalsed kvoodid kokku ei 
ületaks tootmiskvoodi vastavat osa, mida 
on kohandatud artikli 103 o kohaselt, 
võttes arvesse mis tahes riiklikust reservist 
jaotamiseks tehtud vähendusi, nagu on 
ette nähtud artikliga 103 q.

Artikkel 103 n
Kvootide eraldamine riiklikust reservist

Liikmesriigid võtavad vastu eeskirjad, 
millega lubatakse artikliga 103 q ette 
nähtud riiklikust reservist eraldada 
tootjatele kõik kvoodid või osa neist, võttes 
aluseks komisjonile teatatud objektiivsed 
kriteeriumid.

Artikkel 103 o
Kvootide haldamine

1. Komisjon kohandab artiklis 103 a f 
ettenähtud rakendusaktidega iga 
liikmesriigi ja iga perioodi kohta enne 
vastava perioodi lõppu tootmiskvootide 
jagunemist tarnete ja otseturustamise 
vahel, pidades silmas tootjate taotletud 
turustamisviisist lähtuvaid muutmisi 
tarnete ja tarnete individuaalsete kvootide 
ning otseturustamise vahel.
2. Liikmesriigid edastavad komisjonile 
igal aastal komisjoni poolt 
rakendusaktidega kindlaks määratud 
kuupäevadeks ja komisjoni poolt 
rakendusaktidega artiklis 162 kindlaks 
määratud eeskirjade kohaselt andmed, 
mis on vajalikud:
a) käesoleva artikli lõikes 1 osutatud 
kohanduse tegemiseks;
b) iga liikmesriigi poolt makstava 
kvoodiületamise tasu arvutamiseks.

Artikkel 103 p
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Rasvasisaldus
1. Igale tootjale määratakse 
baasrasvasisaldus, mida kohaldatakse 
talle eraldatava individuaalse tarnekvoodi 
suhtes.
2. Tootjatele 31. märtsil 2015 kooskõlas 
artikli 105 c lõikega 1 eraldatud kvootide 
puhul on lõikes 1 osutatud 
baasrasvasisaldus sama kui selle kvoodi 
baasrasvasisaldus kõnealusel kuupäeval.
3. Baasrasvasisaldust muudetakse artikli 
103 m lõikes 2 osutatud turustamisviisist 
lähtuva muutmise käigus ning 
piimakvootide omandamisel, 
ülekandmisel või ajutisel ülekandmisel 
vastavalt komisjoni poolt 
rakendusaktidega artikli 103 a f punkti b 
kohaselt kehtestatavatele eeskirjadele.
4. Uute tootjate puhul, kes on saanud 
individuaalse tarnekvoodi kogu ulatuses 
riiklikust reservist, määratakse 
rasvasisaldus kindlaks vastavalt komisjoni 
poolt rakendusaktiga artikli 103 a f punkti 
b kohaselt kehtestatavatele eeskirjadele.
5. Lõikes 1 osutatud individuaalset 
baasrasvasisaldust kohandatakse 
vajaduse korral käesoleva määruse 
jõustumisel ja pärast seda iga kvoodiaasta 
alguses nii, et iga liikmesriigi puhul ei 
ületaks individuaalsete tegelike 
rasvasisalduste kaalutud keskmine 0,1 
grammi kilogrammi kohta [VIII b] lisas 
kehtestatud baasrasvasisaldusest.

Artikkel 103 q
Riiklik reserv

1. Iga liikmesriik kehtestab [VIII a] lisas 
kindlaks määratud tootmiskvootide osana 
riikliku reservi, milles tehakse muu 
hulgas artiklis 103 l ette nähtud eraldisi. 
Vajaduse korral täiendatakse riiklikku 
reservi, võttes tagasi mõned artiklis 103 r 
sätestatud kogused, pidades artikli 103 w 
kohaselt kinni teatava osa ülekantust või 
vähendades kõiki individuaalseid kvoote. 
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Kõnealused kvoodid säilitavad oma 
esialgse eesmärgi, st need jäävad kas 
tarnete või otseturustamise jaoks.
2. Kõik liikmesriigile eraldatud 
lisakvoodid suunatakse automaatselt
riiklikku reservi ning jagatakse vastavalt 
prognoositavatele vajadustele tarnete ja 
otseturustamise vahel.
3. Riiklikku reservi suunatud kvootidel ei 
ole baasrasvasisaldust.

Artikkel 103 r
Tegevusetuse juhud

1. Kui füüsiline või juriidiline isik, kellel 
on individuaalsed kvoodid, ei vasta 
kvoodiaasta jooksul enam artikli 103 k a 
punktis c osutatud nõuetele, lähevad 
vastavad kogused hiljemalt järgmise 
kalendriaasta 1. aprilliks tagasi riiklikku 
reservi, välja arvatud juhul, kui 
kõnealune isik alustab enne kõnealust 
kuupäeva uuesti tootmistegevust artikli 
103 l punkti c tähenduses.
Kui isik või üksus alustab taas 
tootmistegevusega hiljemalt kvootidest 
ilmajäämisele järgneva teise kvoodiaasta 
lõpus, tagastatakse sellele isikule hiljemalt 
taotluse esitamise kuupäevale järgnevaks 
1. aprilliks kõik individuaalsed kvoodid 
või osa neist, millest ta on ilma jäänud.
2. Kui tootjad ei turusta vähemalt ühe 
kvoodiaasta jooksul kogust, mis on võrdne 
vähemalt 85%ga nende individuaalsest 
kvoodist, võivad liikmesriigid otsustada, 
kas ja millistel tingimustel suunata 
kasutamata kvoot või osa sellest tagasi 
riiklikku reservi.
Liikmesriigid võivad määrata kindlaks, 
millistel tingimustel kvoot uuesti 
asjaomasele tootjale jagatakse, kui ta 
peaks turustamisega uuesti alustama.
3. Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata siiski 
vääramatu jõu juhtude ning 
nõuetekohaselt põhjendatud ja pädeva 
asutuse tunnustatud juhtude korral, mis 
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mõjutavad ajutiselt asjaomaste tootjate 
tootmisvõimsust.

Artikkel 103 s
Ajutised ülekanded

1. Liikmesriigid lubavad iga kvoodiaasta 
lõpus selle kvoodiaasta kohta kanda 
ajutiselt üle individuaalsete kvootide osa, 
mida tootjad, kelle kasutuses need on, ei 
kavatse kasutada.
Liikmesriigid võivad korraldada 
ülekandetoiminguid asjaomaste 
tootjakategooriate või piimatootmise 
struktuuride alusel, piirata nende tegemist 
kokkuostjate tasandil või teatavates 
piirkondades, lubada artikli 103 r lõikes 3 
osutatud juhtudel täielikke ülekandmisi 
ning määrata kindlaks, millises ulatuses 
võib ülekandja teha uusi 
ülekandmistoiminguid.
2. Iga liikmesriik võib teha otsuse mitte 
kohaldada lõiget 1 ühel või mõlemal 
järgmisel põhjusel:
a) vajadus soodustada struktuurimuutusi 
ja -kohandusi;
b) tungivad halduslikud vajadused.

Artikkel 103 t
Kvootide koos maaga ülekandmine

1. Individuaalsed kvoodid lähevad koos 
põllumajandusettevõttega üle selle üle 
võtnud tootjatele, kui ettevõte müüakse, 
liisitakse, antakse üle tegeliku või 
eeldatava pärandina või mis tahes muul 
viisil, millel on tootjatele samalaadsed 
õiguslikud tagajärjed, vastavalt 
liikmesriikide määratletavatele 
üksikasjalikele eeskirjadele, võttes arvesse 
piimatootmiseks kasutatavat maa-ala või 
muid objektiivseid kriteeriume ning 
vajaduse korral mis tahes kokkuleppeid 
poolte vahel. See osa kvoodist, mida ei ole 
asjakohasel juhul koos 
põllumajandusettevõttega üle kantud, 
lisatakse riiklikku reservi.
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2. Kui kvoodid on lõike 1 kohaselt üle 
kantud või kantakse üle rendilepingute 
või muu samalaadseid õiguslikke 
tagajärgi kaasa toova vahendi abil, võivad 
liikmesriigid otsustada objektiivsete 
kriteeriumide alusel ja eesmärgiga tagada 
kvootide jaotamine üksnes tootjatele, et 
kvooti ei kanta üle koos ettevõttega.
3. Kui maa kantakse üle ametiasutustele 
või üldsuse huvides kasutamiseks või kui 
valduse üleminek toimub 
mittepõllumajanduslikel eesmärkidel, 
tagavad liikmesriigid vajalike meetmete 
võtmise poolte seaduslike huvide kaitseks 
ja eelkõige selleks, et valduse loovutanud 
tootjatel oleks võimalus piimatootmist 
soovi korral jätkata.
4. Kui pooled ei saavuta maa rendilepingu 
aegumisel kokkulepet ja rendilepingut ei 
ole võimalik samadel tingimustel 
pikendada, samuti samalaadsete õiguslike 
tagajärgedega olukordades, kantakse 
kõnealused individuaalsed kvoodid 
kooskõlas liikmesriikide vastuvõetud 
sätetega täielikult või osaliselt üle tootjale, 
kelle valdusesse põllumajandusettevõte 
läheb, võttes arvesse poolte õiguspäraseid 
huve.

Artikkel 103 u
Ülekandmise erimeetmed

1. Piimatootmise struktuuri edukaks 
muutmiseks või keskkonna 
parandamiseks võivad liikmesriigid 
kooskõlas oma sätestatavate eeskirjadega 
ja asjaomaste poolte õiguspäraseid huve 
arvesse võttes:
a) maksta tootjatele, kes kogu 
piimatootmisest või osast sellest lõplikult 
loobuvad, hüvitist ühe või mitme aastase 
osamaksuna ning suunata sel teel 
vabanevad individuaalsed kvoodid 
riiklikku reservi;
b) määrata objektiivsete kriteeriumide 
alusel kindlaks tingimused, mille korral 
pädev asutus või selle asutuse määratud 
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organ võib kvoodiaasta alguses tootjatele 
tasu eest ümber jaotada individuaalseid 
kvoote, millest teised tootjad on eelmise 
kvoodiaasta lõpuks lõplikult loobunud, 
saades selle eest hüvitist ühe- või 
mitmeaastase osamaksuna, mis on võrdne 
eespool nimetatud tasuga;
c) koondada ja kontrollida kvootide ilma 
maata üleminekuid;
d) näha ette juhul, kui maa on kantud üle 
eesmärgiga parandada keskkonda, et 
asjaomane individuaalne kvoot 
eraldatakse tootjale, kes on maast 
loobunud, kuid soovib piimatootmist 
jätkata;
e) määrata objektiivsete kriteeriumide 
alusel kindlaks piirkonnad või 
varumisalad, mille piires piimatootmise 
struktuuri parandamiseks lubatakse 
individuaalseid piimakvoote üle kanda, 
ilma et läheks üle vastav maa;
f) lubada tootja poolt pädevale asutusele 
või selle asutuse määratud organile 
esitatud taotluse korral piimatootmise 
struktuuri põllumajandusettevõtte 
tasandil parandamiseks või tootmise 
laiendamise võimaldamiseks kvoote 
lõplikult üle kanda, ilma et läheks üle 
vastav maa, või vastupidi.
2. Lõiget 1 võib rakendada liikmesriigi 
tasandil, asjakohasel piirkondlikul 
tasandil või määratletud varumisaladel.

Artikkel 103 v
Kvootide kinnipidamine

1. Artiklites 103 t ja 103 u osutatud 
ülekandmiste korral võivad liikmesriigid 
objektiivsete kriteeriumide alusel osa 
individuaalseid kvoote oma riikliku 
reservi jaoks kinni pidada.
2. Kui kvoote on artiklite 103 t ja 103 u 
kohaselt üle kantud või kantakse üle kas 
koos vastava maaga või ilma selleta 
rendilepingute või muude samalaadseid 
õiguslikke tagajärgi kaasa toovate 
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vahendite abil, võivad liikmesriigid 
otsustada objektiivsete kriteeriumide 
alusel ja eesmärgiga tagada kvootide 
jaotamine üksnes tootjatele, kas ja 
millistel tingimustel suunatakse kõik 
ülekantud kvoodid või osa nendest tagasi 
riiklikku reservi.

Artikkel 103 w
Abi kvootide saamiseks

Ükski ametiasutus ei tohi anda kvootide 
omandamisega vahetult seotud rahalist 
abi käesoleva jao alusel kvootide ostmisel, 
ülekandmisel või jaotamisel.

Artikkel 103 x
Kvoodiületamise tasu

1. Üle kehtestatud tootmiskvoodi 
turustatud piima ja muude piimatoodete 
pealt tuleb maksta kvoodiületamise tasu.
Tasu suurus on 27,83 eurot 100 kg piima 
kohta.
2. Liikmesriigid vastutavad liidu ees riigi 
tasandil eraldi tarnete ja otseturustamise 
osas tuvastatava tootmiskvoodi ületamise 
tasu maksmise eest ja tasuvad 99% 
EAGFile maksta tulevatest summadest 
asjaomasele kvoodiaastale järgneva aasta 
16. oktoobri ja 30. novembri vahel.
3. Kui lõikes 1 ette nähtud 
kvoodiületamise tasu ei ole enne 
maksetähtaega makstud, arvab komisjon 
pärast põllumajandusfondide komiteega 
konsulteerimist maksmata jäänud 
kvoodiületamise tasuga võrdse summa 
maha horisontaalmääruse (EÜ) artikli xx 
ja artikli xx lõike x kohastest igakuistest 
maksetest. Enne otsuse vastuvõtmist 
hoiatab komisjon asjaomast liikmesriiki, 
kes teatab oma seisukoha ühe nädala 
jooksul. Horisontaalmääruse (EÜ) artiklit 
xx ei kohaldata.

Artikkel 103 y
Tootjate osa makstavast kvoodiületamise 

tasust
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Artiklite 103 x ja 103 a c sätete kohaselt 
jaotatakse kvoodiületamise tasu täielikult 
nende tootjate vahel, kes on põhjustanud 
iga artikli 103 l lõikes 2 osutatud 
tootmiskvoodi ületamise.
Ilma et see piiraks artikli 103 z ja artikli 
103 a c lõike 1 kohaldamist, on tootjad 
kohustatud maksma liikmesriigile oma 
osa makstavast kvoodiületamise tasust, 
mis arvutatakse artiklite 103 o, 103 p ja 
103 z sätete kohaselt, üksnes asjaolu tõttu, 
et nad on ületanud oma kasutada olevaid 
kvoote.

Artikkel 103 z
Tarnetelt makstav kvoodiületamise tasu

1. Lõpliku aruande koostamiseks 
kvoodiületamise tasu kohta suurendatakse 
või vähendatakse iga tootja tarnitud 
koguseid, kui piima tegelik rasvasisaldus 
erineb baasrasvasisaldusest.
2. Iga tootja osa makstavast 
kvoodiületamise tasust kehtestatakse 
liikmesriigi otsusega pärast seda, kui 
kogu tarnete jaoks eraldatud 
tootmiskvoodi kasutamata osa on või ei 
ole ümber jaotatud, proportsionaalselt iga 
tootja individuaalsete kvootidega või 
liikmesriikide kehtestatavate objektiivsete 
kriteeriumide järgi:
a) kas riiklikul tasandil selle summa 
põhjal, mille võrra iga tootja kvooti on 
ületatud;
b) või kõigepealt kokkuostja tasandil ja 
seejärel vajaduse korral riiklikul tasandil.

Artikkel 103 a a
Kokkuostjate roll

1. Kokkuostjad vastutavad 
kvoodiületamise tasust tootjate osa 
kogumise eest ning maksavad enne 
komisjoni kehtestatavat kuupäeva ning 
komisjoni poolt rakendusaktidega 
kooskõlas artikli 103 a f punktidega d, f ja 
g sätestatavas korras liikmesriigile selliste 
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osamaksude summa, mis arvatakse maha 
kvoodiületamise eest vastutavatele 
tootjatele makstavast piimahinnast, või 
kui see ei õnnestu, siis muude asjakohaste 
vahendite abil kogutud summa.
2. Kui üks kokkuostja asendab osaliselt 
või täielikult mõnda teist kokkuostjat või -
ostjaid, tuleb jooksva kvoodiaasta 
ülejäänud osa puhul arvesse võtta tootja 
individuaalseid kvoote, millest on tarnitud 
kogused juba maha arvatud ning mille 
puhul on arvesse võetud nende koguste 
rasvasisaldust. Käesolev lõige kehtib ka 
juhul, kui tootja vahetab ühe kokkuostja 
teise vastu.
3. Kui võrdlusperioodi jooksul ületavad 
tootja tarnitud kogused selle tootja 
kasutada olevat kvooti, võib asjaomane 
liikmesriik otsustada, et vastavalt 
liikmesriigi sätestatud üksikasjalikele 
eeskirjadele arvestab kokkuostja osa 
asjaomase tootja poolt mis tahes üle 
kvoodi tarnitud piima hinnast selle tootja 
kvoodiületamise tasu ettemaksena maha. 
Liikmesriik võib kehtestada konkreetse 
korra, et võimaldada kokkuostjatel 
arvestada see ettemakse maha juhul, kui 
tootjad tarnivad mitmele kokkuostjale.

Artikkel 103 a b
Heakskiitmine

Kokkuostja staatuse peab liikmesriik 
vastavalt kriteeriumidele, mille kehtestab 
komisjon delegeeritud õigusaktidega 
kooskõlas artikli 103 a e punktiga f ja 
vastavalt artikli 103 a f kohaselt 
rakendusaktidega kehtestatud menetluse 
teel eelnevalt heaks kiitma.

Artikkel 103 a c
Otseturustamiselt makstav 

kvoodiületamise tasu
1. Otseturustamise korral kehtestatakse 
liikmesriigi otsusega iga tootja osa 
makstavast kvoodiületamise tasust pärast 
seda, kui kogu otseturustamise jaoks 
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eraldatud tootmiskvoodi kasutamata osa 
on asjakohasel territoriaalsel või riiklikul 
tasandil ümber jaotatud või mitte.
2. Liikmesriigid kehtestavad müüdud 
piima, ülekantud piima või müüdud või 
ülekantud piimatoodete valmistamiseks 
kasutatud piima üldkoguselt makstavast 
kvoodiületamise tasust tootjate osa 
arvutamise aluse, kohaldades komisjoni 
poolt kooskõlas artikli 103 a e punktiga b 
rakendusaktidega kehtestatud 
kriteeriume.
3. Kvoodiületamise tasu kohta lõpliku 
aruande koostamisel ei võeta arvesse 
rasvasisaldusega seonduvaid parandusi.
4. Komisjon määrab kooskõlas artikli 103 
a f punktidega d ja f rakendusaktidega 
kindlaks kvoodiületamise tasu liikmesriigi 
pädevale asutusele maksmise viisi ja aja.

Artikkel 103 a d
Liigselt makstud või maksmata summad
1. Kui tarnete või otseturustamise puhul 
leitakse, et tasu tuleb maksta, ja kui 
tootjatelt kogutud maksete summa on 
sellest tasust suurem, võib liikmesriik:
a) kasutada ülejääki osaliselt või 
tervikuna artikli 103 u lõike 1 punktis a 
sisalduvate meetmete rahastamiseks ja/või
b) jagada selle osaliselt või tervikuna 
tootjatele, kes:
- kuuluvad eelistatud tootjate rühma, 
mille liikmesriik on kindlaks määranud 
objektiivsete kriteeriumide alusel ja 
komisjoni poolt vastavalt artikli 103 a e 
punktile g delegeeritud õigusaktidega 
kehtestatud ajavahemiku jooksul, või
- on erandlikus olukorras käesoleva 
peatükiga kehtestatud piima ja muude 
piimatoodete kvoodisüsteemiga 
mitteseonduvate riiklike eeskirjade tõttu.
2. Kui kvoodiületamise tasu ei ole vaja 
maksta, tagastatakse kõik kokkuostjate või 
liikmesriigi kogutud ettemaksed hiljemalt 
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järgmise kvoodiaasta lõpuks.
3. Kui kokkuostja ei täida kohustust 
koguda artikli 103 a a kohaselt tootjate 
osa makstavast kvoodiületamise tasust, 
võib liikmesriik koguda tasumata summad 
otse tootjalt, ilma et see piiraks karistusi, 
mida liikmesriik võib kohaldada oma 
kohustusi mittetäitnud kokkuostja suhtes.
4. Kui tootja või kokkuostja ei järgi 
maksetähtaega, tuleb liikmesriigile 
maksta komisjoni kindlaksmääratud 
viivist, mille kehtestab komisjon 
rakendusaktiga kooskõlas artikli 103 a f 
punktiga e.

Artikkel 103 a e
Delegeeritud õigusaktid

Selleks et tagada, et piimakvoodisüsteem 
täidaks oma eesmärke, mis on eelkõige 
individuaalsete kvootide tõhus kasutamine 
ja nende väljaarvutamine, tasu kogumine 
ja kasutamine, võtab komisjon 
delegeeritud õigusaktidega vastu 
eeskirjad, milles käsitletakse:
a) kvoodi ajutist või lõplikku ülekandmist;
b) kasutamata kvoodi ümberjaotamist;
c) künnist rasvasisaldusega seotud 
paranduste kohaldamiseks;
d) tootjate kohustusi tarnida tunnustatud 
kokkuostjatele;
e) liikmesriikide poolt kokkuostjate 
heakskiitmise kriteeriumeid;
f) piima lisamaksu ümberjaotamise 
objektiivseid kriteeriumeid;
g) „otseturustamise” mõiste kohandamist, 
võttes arvesse artikli 103 k punktis f 
sätestatud mõiste „tarned” määratlust.

Artikkel 103 a f
Rakendusaktid

Komisjon kehtestab rakendusaktidega 
kvoodisüsteemi rakendamiseks vajalikud 
eeskirjad, mis käsitlevad muu hulgas:
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a) pärast liikmesriikide teatise saamist 
riikide kvootide lõplikku ülekandmist ja 
jagamist tarnete ja otseturustamise vahel;
b) individuaalse kvoodi rasvasisalduse 
kohta koefitsiendi kehtestamist ja 
rasvasisalduse korrigeerimist;
c) piimaekvivalentide kehtestamist 
liikmesriikide poolt;
d) maksu maksmise rakendamise, 
lisamaksu ümberjagamise ning maksu 
vähendamise või ettemaksmise korda, 
tähtaega ja meetodit, kus tuleb järgida 
tähtaega;
e) intresside rakendamist maksmisega 
hilinemise korral ja korrigeeritud tasusid 
maksu pealt;
f) tootjate teavitamist uutest määratlustest, 
individuaalsete kvootide teatavaks 
tegemist ja makseteadete saatmist;
g) taotluste ja kokkulepete alast 
teabevahetust ja teavitamist piimasektori 
lisamaksu raames;
h) tarne- ja otseturustusdeklaratsioonide 
vormi kehtestamist;
i) deklaratsioone, mis tuleb esitada, 
registreid, mida tuleb pidada, ja teavet, 
mida tuleb edastada tootjatel ja 
kokkuostjatel;
j) tarnete ja otseturustamise kontrolle.

Or. es

Selgitus

Kvoodisüsteem piimasektoris tuleb säilitada vähemalt 2020. aastani, kooskõlas Euroopa 
Parlamendi poliitikasuunaga pikendada tootmise piiramise süsteeme suhkru- ja veinisektoris. 
Piimasektorile tuleb anda rohkem aega kohanemiseks, et minna sujuvalt üle turu 
liberaliseerimisele.

Muudatusettepanek 1514
Agustín Díaz de Mera García Consuegra



AM\909518ET.doc 97/161 PE494.484v01-00

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
II osa – II pealkiri – II peatükk – 3. jagu – 1. alajagu (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. ALAJAGU
TOOTMISE PIIRAMISE SÜSTEEM 

PIIMASEKTORIS
Artikkel 103 k

Mõisted
1. Käesolevas jaos kasutatakse järgmisi 
mõisteid:
a) „piim” – ühe või mitme lehma lüpsmise 
saadus;
b) „muud piimatooted” – mis tahes muu 
piimatoode kui piim, eelkõige lõss, koor, 
või, jogurt ja juust; vajaduse korral 
arvestatakse need komisjoni poolt 
rakendusaktidega kindlaks määratud 
koefitsiente kasutades ümber 
piimaekvivalentideks;
c) „tootja” – põllumajandustootja, kelle 
põllumajandusettevõte asub liikmesriigi 
geograafilisel territooriumil ning kes 
toodab ja turustab piima või kavatseb seda 
lähitulevikus teha;
d) „põllumajandusettevõte” – määruse 
(EÜ) (otsetoetuste kohta) artiklis 4 
määratletud põllumajandusettevõte;
e) „kokkuostja” – ettevõtjad või nende 
rühmad, kes ostavad tootjatelt piima:
– selle kogumiseks, pakendamiseks, 
ladustamiseks, jahutamiseks või 
töötlemiseks, sealhulgas lepingu alusel;
– selle müümiseks ühele või mitmele 
piima või muid piimatooteid ümber 
töötavale või töötlevale ettevõtjale;
f) „tarne” – kõik tootjalt kokkuostjale 
tehtavad piimatarned, välja arvatud mis 
tahes muude piimatoodete tarned, ükskõik 
kas tootja, kokkuostja, selliseid tooteid 
töötleva või ümber töötava ettevõtja või 
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kolmanda isiku veovahendiga;
g) „otseturustamine” – tootjalt otse 
tarbijale piima mis tahes müük või 
üleandmine ning samuti tootjalt muude 
piimatoodete mis tahes vahetu müük või 
üleandmine;
h) „turustamine” – piima või muude 
piimatoodete tarnimine või 
otseturustamine;
i) „individuaalne kvoot” – tootja kvoot 
mis tahes 12-kuulise perioodi 1. aprillil;
j) „riiklik kvoot” – iga liikmesriigi jaoks 
kindlaks määratud, artiklis 103 l osutatud 
kvoot;
k) „kasutada olev kvoot” – kvoot, mis on 
tootja kasutuses selle 12-kuulise perioodi 
31. märtsil, mille kohta kvoodiületamise 
tasu arvutati, võttes arvesse kõiki 
käesoleva määrusega ette nähtud 
ülekandmisi, müüke, turustamisviisist 
lähtuvaid muutmisi ja ajutisi 
ümberjaotamisi, mis selle 12-kuulise 
perioodi jooksul on toimunud.
2. Võttes arvesse lõike 1 punktis e esitatud 
mõistet, käsitatakse kokkuostjana ka iga 
samal geograafilisel alal asuvat 
kokkuostjate rühma, kes teeb oma 
liikmete nimel nende kvoodiületamise 
tasu maksmiseks vajalikke haldus- ja 
raamatupidamistoiminguid. Seepärast 
peetakse Kreekat üheks geograafiliseks 
alaks ja teda võib käsitada eespool 
osutatud kokkuostjate rühmana.
3. Komisjon võib punktis f esitatud 
„tarne” mõistet arvestades delegeeritud 
õigusaktiga kohandada „otseturustamise” 
mõistet, et välistada eelkõige mõne 
turustatud piimakoguse või muude 
turustatud piimatoodete kvoodisüsteemist 
väljajäämine.

Artikkel 103 l
Riikide kvoodid

1. 1. aprillil 2015 algava viie järjestikuse 
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12-kuulise perioodi (edaspidi 
„kvoodiaastad”) jooksul turustatud piima 
ja muude piimatoodete tootmiskvoodid on 
kindlaks määratud [VIII a] lisas.
2. Lõikes 1 osutatud kvoodid jaotatakse 
tootjate vahel vastavalt artiklile 103 m, 
eristades tarneid ja otseturustamist. 
Riikide tootmiskvootide mis tahes 
ületamine määratakse igas liikmesriigis 
käesoleva jao põhjal kindlaks 
üleriigiliselt, eristades tarneid ja 
otseturustamist.
3. (VIII a) lisas sätestatud riikide 
tootmiskvoodid määratakse kindlaks, ilma 
et see piiraks kvootide võimalikku 
läbivaatamist, võttes arvesse üldist 
turuolukorda ning teatavates 
liikmesriikides valitsevaid konkreetseid
tingimusi.
4. Bulgaaria, Tšehhi Vabariigi, Eesti, 
Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, 
Poola, Rumeenia, Sloveenia ja Slovakkia 
riiklikud tootmiskvoodid sisaldavad kogu 
piima või piimaekvivalenti, mis on 
tarnitud kokkuostjale või otse turustatud, 
olenemata sellest, kas see on toodetud või 
turustatud nendes riikides kohaldatava 
üleminekumeetme alusel.
5. Komisjon võtab rakendusaktidega vastu 
kõik vajalikud eeskirjad käesoleva artikli 
ühetaoliseks rakendamiseks 
liikmesriikides. Kõnealused eeskirjad 
võivad olla seotud menetluste, teatiste ja 
tehniliste kriteeriumidega.

Artikkel 103 m
Individuaalsed kvoodid

1. Tootjate individuaalne kvoot või 
individuaalsed kvoodid on 1. aprillil 2015 
võrdsed nende individuaalsete kvootidega 
31. märtsil 2015, ilma et see piiraks 1. 
aprillil 2015 toimuvaid kvootide 
ülekandeid, nende müüki või 
turustamisviisist lähtuvaid muutmisi.
2. Tootjail võib olla üks või kaks 
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individuaalset kvooti: üks tarneteks ja 
teine otseturustamiseks. Tootjate koguseid 
võib ühe kvoodi alt teise alla üle kanda 
üksnes liikmesriigi pädev asutus tootja 
nõuetekohaselt põhjendatud taotluse 
alusel.
3. Kui tootjal on kaks kvooti, arvutatakse 
tema osa kvoodiületamise tasust kummagi 
kvoodi kohta eraldi.
4. Komisjon võib rakendusaktidega 
suurendada artiklis 105 l osutatud 
tarnetele jaotatud Soome riikliku kvoodi 
osa, et anda Soome SLOMi tootjatele kuni 
200 000 tonni ulatuses hüvitist. Seda 
ühenduse õigusaktide alusel eraldatavat 
reservi tohib kasutada ainult nende 
tootjate huvides, kelle tootmise 
taasalustamise õigust on ühinemine 
mõjutanud.
5. Vajaduse korral kohandatakse 
individuaalseid kvoote iga asjaomase 
kvoodiaasta puhul nii, et iga liikmesriigi 
tarnete ja otseturustamise jaoks ette 
nähtud individuaalsed kvoodid kokku ei 
ületaks tootmiskvoodi vastavat osa, mida 
on kohandatud artikli 103 o kohaselt, 
võttes arvesse mis tahes riiklikust reservist 
jaotamiseks tehtud vähendusi, nagu on 
ette nähtud artikliga 103 q.

Artikkel 103 n
Kvootide eraldamine riiklikust reservist

Liikmesriigid võtavad vastu eeskirjad, 
millega lubatakse artikliga 103 q ette 
nähtud riiklikust reservist eraldada 
tootjatele kõik kvoodid või osa neist, võttes 
aluseks komisjonile teatatud objektiivsed 
kriteeriumid.

Artikkel 103 o
Kvootide haldamine

1. Komisjon kohandab artiklis 103 a f 
ettenähtud rakendusaktidega iga 
liikmesriigi ja iga perioodi kohta enne 
vastava perioodi lõppu tootmiskvootide 
jagunemist tarnete ja otseturustamise 
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vahel, pidades silmas tootjate taotletud 
turustamisviisist lähtuvaid muutmisi 
tarnete ja tarnete individuaalsete kvootide 
ning otseturustamise vahel.
2. Liikmesriigid edastavad komisjonile 
igal aastal komisjoni poolt 
rakendusaktidega kindlaks määratud 
kuupäevadeks ja komisjoni poolt 
rakendusaktidega artiklis 162 kindlaks 
määratud eeskirjade kohaselt andmed, 
mis on vajalikud:
a) käesoleva artikli lõikes 1 osutatud 
kohanduse tegemiseks;
b) iga liikmesriigi poolt makstava 
kvoodiületamise tasu arvutamiseks.

Artikkel 103 p
Rasvasisaldus

1. Igale tootjale määratakse 
baasrasvasisaldus, mida kohaldatakse 
talle eraldatava individuaalse tarnekvoodi 
suhtes.
2. Tootjatele 31. märtsil 2015 kooskõlas 
artikli 105 c lõikega 1 eraldatud kvootide 
puhul on lõikes 1 osutatud 
baasrasvasisaldus sama kui selle kvoodi 
baasrasvasisaldus kõnealusel kuupäeval.
3. Baasrasvasisaldust muudetakse artikli 
103 m lõikes 2 osutatud turustamisviisist 
lähtuva muutmise käigus ning 
piimakvootide omandamisel, 
ülekandmisel või ajutisel ülekandmisel 
vastavalt komisjoni poolt 
rakendusaktidega artikli 103 a f punkti b 
kohaselt kehtestatavatele eeskirjadele.
4. Uute tootjate puhul, kes on saanud 
individuaalse tarnekvoodi kogu ulatuses 
riiklikust reservist, määratakse 
rasvasisaldus kindlaks vastavalt komisjoni 
poolt rakendusaktiga artikli 103 a f punkti 
b kohaselt kehtestatavatele eeskirjadele.
5. Lõikes 1 osutatud individuaalset 
baasrasvasisaldust kohandatakse 
vajaduse korral käesoleva määruse 
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jõustumisel ja pärast seda iga kvoodiaasta 
alguses nii, et iga liikmesriigi puhul ei 
ületaks individuaalsete tegelike 
rasvasisalduste kaalutud keskmine 0,1 
grammi kilogrammi kohta [VIII b] lisas 
kehtestatud baasrasvasisaldusest.

Artikkel 103 q
Riiklik reserv

1. Iga liikmesriik kehtestab [VIII a] lisas 
kindlaks määratud tootmiskvootide osana 
riikliku reservi, milles tehakse muu 
hulgas artiklis 103 l ette nähtud eraldisi. 
Vajaduse korral täiendatakse riiklikku 
reservi, võttes tagasi mõned artiklis 103 r 
sätestatud kogused, pidades artikli 103 w 
kohaselt kinni teatava osa ülekantust või 
vähendades kõiki individuaalseid kvoote. 
Kõnealused kvoodid säilitavad oma 
esialgse eesmärgi, st need jäävad kas 
tarnete või otseturustamise jaoks.
2. Kõik liikmesriigile eraldatud 
lisakvoodid suunatakse automaatselt 
riiklikku reservi ning jagatakse vastavalt 
prognoositavatele vajadustele tarnete ja 
otseturustamise vahel.
3. Riiklikku reservi suunatud kvootidel ei 
ole baasrasvasisaldust.

Artikkel 103 r
Tegevusetuse juhud

1. Kui füüsiline või juriidiline isik, kellel 
on individuaalsed kvoodid, ei vasta 
kvoodiaasta jooksul enam artikli 103 k a 
punktis c osutatud nõuetele, lähevad 
vastavad kogused hiljemalt järgmise 
kalendriaasta 1. aprilliks tagasi riiklikku 
reservi, välja arvatud juhul, kui 
kõnealune isik alustab enne kõnealust 
kuupäeva uuesti tootmistegevust artikli 
103 l punkti c tähenduses.
Kui isik või üksus alustab taas 
tootmistegevusega hiljemalt kvootidest 
ilmajäämisele järgneva teise kvoodiaasta 
lõpus, tagastatakse sellele isikule hiljemalt 
taotluse esitamise kuupäevale järgnevaks 
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1. aprilliks kõik individuaalsed kvoodid 
või osa neist, millest ta on ilma jäänud.
2. Kui tootjad ei turusta vähemalt ühe 
kvoodiaasta jooksul kogust, mis on võrdne 
vähemalt 85%ga nende individuaalsest 
kvoodist, võivad liikmesriigid otsustada, 
kas ja millistel tingimustel suunata 
kasutamata kvoot või osa sellest tagasi 
riiklikku reservi.
Liikmesriigid võivad määrata kindlaks, 
millistel tingimustel kvoot uuesti 
asjaomasele tootjale jagatakse, kui ta 
peaks turustamisega uuesti alustama.
3. Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata siiski 
vääramatu jõu juhtude ning 
nõuetekohaselt põhjendatud ja pädeva 
asutuse tunnustatud juhtude korral, mis 
mõjutavad ajutiselt asjaomaste tootjate 
tootmisvõimsust.

Artikkel 103 s
Ajutised ülekanded

1. Liikmesriigid lubavad iga kvoodiaasta 
lõpus selle kvoodiaasta kohta kanda 
ajutiselt üle individuaalsete kvootide osa, 
mida tootjad, kelle kasutuses need on, ei 
kavatse kasutada.
Liikmesriigid võivad korraldada 
ülekandetoiminguid asjaomaste 
tootjakategooriate või piimatootmise 
struktuuride alusel, piirata nende tegemist 
kokkuostjate tasandil või teatavates 
piirkondades, lubada artikli 103 r lõikes 3 
osutatud juhtudel täielikke ülekandmisi 
ning määrata kindlaks, millises ulatuses 
võib ülekandja teha uusi 
ülekandmistoiminguid.
2. Iga liikmesriik võib teha otsuse mitte 
kohaldada lõiget 1 ühel või mõlemal 
järgmisel põhjusel:
a) vajadus soodustada struktuurimuutusi 
ja -kohandusi;
b) tungivad halduslikud vajadused.

Artikkel 103 t
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Kvootide koos maaga ülekandmine
1. Individuaalsed kvoodid lähevad koos 
põllumajandusettevõttega üle selle üle 
võtnud tootjatele, kui ettevõte müüakse, 
liisitakse, antakse üle tegeliku või 
eeldatava pärandina või mis tahes muul 
viisil, millel on tootjatele samalaadsed 
õiguslikud tagajärjed, vastavalt 
liikmesriikide määratletavatele 
üksikasjalikele eeskirjadele, võttes arvesse 
piimatootmiseks kasutatavat maa-ala või 
muid objektiivseid kriteeriume ning 
vajaduse korral mis tahes kokkuleppeid 
poolte vahel. See osa kvoodist, mida ei ole 
asjakohasel juhul koos 
põllumajandusettevõttega üle kantud, 
lisatakse riiklikku reservi.
2. Kui kvoodid on lõike 1 kohaselt üle 
kantud või kantakse üle rendilepingute 
või muu samalaadseid õiguslikke 
tagajärgi kaasa toova vahendi abil, võivad 
liikmesriigid otsustada objektiivsete 
kriteeriumide alusel ja eesmärgiga tagada 
kvootide jaotamine üksnes tootjatele, et 
kvooti ei kanta üle koos ettevõttega.
3. Kui maa kantakse üle ametiasutustele 
või üldsuse huvides kasutamiseks või kui 
valduse üleminek toimub 
mittepõllumajanduslikel eesmärkidel, 
tagavad liikmesriigid vajalike meetmete 
võtmise poolte seaduslike huvide kaitseks 
ja eelkõige selleks, et valduse loovutanud 
tootjatel oleks võimalus piimatootmist 
soovi korral jätkata.
4. Kui pooled ei saavuta maa rendilepingu 
aegumisel kokkulepet ja rendilepingut ei 
ole võimalik samadel tingimustel 
pikendada, samuti samalaadsete õiguslike 
tagajärgedega olukordades, kantakse 
kõnealused individuaalsed kvoodid 
kooskõlas liikmesriikide vastuvõetud 
sätetega täielikult või osaliselt üle tootjale, 
kelle valdusesse põllumajandusettevõte 
läheb, võttes arvesse poolte õiguspäraseid 
huve.
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Artikkel 103 u
Ülekandmise erimeetmed

1. Piimatootmise struktuuri edukaks 
muutmiseks või keskkonna 
parandamiseks võivad liikmesriigid 
kooskõlas oma sätestatavate eeskirjadega 
ja asjaomaste poolte õiguspäraseid huve 
arvesse võttes:
a) maksta tootjatele, kes kogu 
piimatootmisest või osast sellest lõplikult 
loobuvad, hüvitist ühe või mitme aastase 
osamaksuna ning suunata sel teel 
vabanevad individuaalsed kvoodid 
riiklikku reservi;
b) määrata objektiivsete kriteeriumide 
alusel kindlaks tingimused, mille korral 
pädev asutus või selle asutuse määratud 
organ võib kvoodiaasta alguses tootjatele 
tasu eest ümber jaotada individuaalseid 
kvoote, millest teised tootjad on eelmise 
kvoodiaasta lõpuks lõplikult loobunud, 
saades selle eest hüvitist ühe- või 
mitmeaastase osamaksuna, mis on võrdne 
eespool nimetatud tasuga;
c) koondada ja kontrollida kvootide ilma 
maata üleminekuid;
d) näha ette juhul, kui maa on kantud üle 
eesmärgiga parandada keskkonda, et 
asjaomane individuaalne kvoot 
eraldatakse tootjale, kes on maast 
loobunud, kuid soovib piimatootmist 
jätkata;
e) määrata objektiivsete kriteeriumide 
alusel kindlaks piirkonnad või 
varumisalad, mille piires piimatootmise 
struktuuri parandamiseks lubatakse 
individuaalseid piimakvoote üle kanda, 
ilma et läheks üle vastav maa;
f) lubada tootja poolt pädevale asutusele 
või selle asutuse määratud organile 
esitatud taotluse korral piimatootmise 
struktuuri põllumajandusettevõtte 
tasandil parandamiseks või tootmise 
laiendamise võimaldamiseks kvoote 
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lõplikult üle kanda, ilma et läheks üle 
vastav maa, või vastupidi.
2. Lõiget 1 võib rakendada liikmesriigi 
tasandil, asjakohasel piirkondlikul 
tasandil või määratletud varumisaladel.

Artikkel 103 v
Kvootide kinnipidamine

1. Artiklites 103 t ja 103 u osutatud 
ülekandmiste korral võivad liikmesriigid 
objektiivsete kriteeriumide alusel osa 
individuaalseid kvoote oma riikliku 
reservi jaoks kinni pidada.
2. Kui kvoote on artiklite 103 t ja 103 u 
kohaselt üle kantud või kantakse üle kas 
koos vastava maaga või ilma selleta 
rendilepingute või muude samalaadseid 
õiguslikke tagajärgi kaasa toovate 
vahendite abil, võivad liikmesriigid 
otsustada objektiivsete kriteeriumide 
alusel ja eesmärgiga tagada kvootide 
jaotamine üksnes tootjatele, kas ja 
millistel tingimustel suunatakse kõik 
ülekantud kvoodid või osa nendest tagasi 
riiklikku reservi.

Artikkel 103 w
Abi kvootide saamiseks

Ükski ametiasutus ei tohi anda kvootide 
omandamisega vahetult seotud rahalist 
abi käesoleva jao alusel kvootide ostmisel, 
ülekandmisel või jaotamisel.

Artikkel 103 x
Kvoodiületamise tasu

1. Üle kehtestatud tootmiskvoodi 
turustatud piima ja muude piimatoodete 
pealt tuleb maksta kvoodiületamise tasu.
Tasu suurus on 27,83 eurot 100 kg piima 
kohta.
2. Liikmesriigid vastutavad liidu ees riigi 
tasandil eraldi tarnete ja otseturustamise 
osas tuvastatava tootmiskvoodi ületamise 
tasu maksmise eest ja tasuvad 99% 
EAGFile maksta tulevatest summadest 
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asjaomasele kvoodiaastale järgneva aasta 
16. oktoobri ja 30. novembri vahel.
3. Kui lõikes 1 ette nähtud 
kvoodiületamise tasu ei ole enne 
maksetähtaega makstud, arvab komisjon 
pärast põllumajandusfondide komiteega 
konsulteerimist maksmata jäänud 
kvoodiületamise tasuga võrdse summa 
maha horisontaalmääruse (EÜ) artikli xx 
ja artikli xx lõike x kohastest igakuistest 
maksetest. Enne otsuse vastuvõtmist 
hoiatab komisjon asjaomast liikmesriiki, 
kes teatab oma seisukoha ühe nädala 
jooksul. Horisontaalmääruse (EÜ) artiklit 
xx ei kohaldata.

Artikkel 103 y
Tootjate osa makstavast kvoodiületamise 

tasust
Artiklite 103 x ja 103 a c sätete kohaselt 
jaotatakse kvoodiületamise tasu täielikult 
nende tootjate vahel, kes on põhjustanud 
iga artikli 103 l lõikes 2 osutatud 
tootmiskvoodi ületamise.
Ilma et see piiraks artikli 103 z ja artikli 
103 a c lõike 1 kohaldamist, on tootjad 
kohustatud maksma liikmesriigile oma 
osa makstavast kvoodiületamise tasust, 
mis arvutatakse artiklite 103 o, 103 p ja 
103 z sätete kohaselt, üksnes asjaolu tõttu, 
et nad on ületanud oma kasutada olevaid 
kvoote.

Artikkel 103 z
Tarnetelt makstav kvoodiületamise tasu

1. Lõpliku aruande koostamiseks 
kvoodiületamise tasu kohta suurendatakse 
või vähendatakse iga tootja tarnitud 
koguseid, kui piima tegelik rasvasisaldus 
erineb baasrasvasisaldusest.
2. Iga tootja osa makstavast 
kvoodiületamise tasust kehtestatakse 
liikmesriigi otsusega pärast seda, kui 
kogu tarnete jaoks eraldatud 
tootmiskvoodi kasutamata osa on või ei 
ole ümber jaotatud, proportsionaalselt iga 
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tootja individuaalsete kvootidega või 
liikmesriikide kehtestatavate objektiivsete 
kriteeriumide järgi:
a) kas riiklikul tasandil selle summa 
põhjal, mille võrra iga tootja kvooti on 
ületatud;
b) või kõigepealt kokkuostja tasandil ja 
seejärel vajaduse korral riiklikul tasandil.

Artikkel 103 a a
Kokkuostjate roll

1. Kokkuostjad vastutavad 
kvoodiületamise tasust tootjate osa 
kogumise eest ning maksavad enne 
komisjoni kehtestatavat kuupäeva ning 
komisjoni poolt rakendusaktidega 
kooskõlas artikli 103 a f punktidega d, f ja 
g sätestatavas korras liikmesriigile selliste 
osamaksude summa, mis arvatakse maha 
kvoodiületamise eest vastutavatele 
tootjatele makstavast piimahinnast, või 
kui see ei õnnestu, siis muude asjakohaste 
vahendite abil kogutud summa.
2. Kui üks kokkuostja asendab osaliselt 
või täielikult mõnda teist kokkuostjat või -
ostjaid, tuleb jooksva kvoodiaasta 
ülejäänud osa puhul arvesse võtta tootja 
individuaalseid kvoote, millest on tarnitud 
kogused juba maha arvatud ning mille 
puhul on arvesse võetud nende koguste 
rasvasisaldust. Käesolev lõige kehtib ka 
juhul, kui tootja vahetab ühe kokkuostja 
teise vastu.
3. Kui võrdlusperioodi jooksul ületavad 
tootja tarnitud kogused selle tootja 
kasutada olevat kvooti, võib asjaomane 
liikmesriik otsustada, et vastavalt 
liikmesriigi sätestatud üksikasjalikele 
eeskirjadele arvestab kokkuostja osa 
asjaomase tootja poolt mis tahes üle 
kvoodi tarnitud piima hinnast selle tootja 
kvoodiületamise tasu ettemaksena maha. 
Liikmesriik võib kehtestada konkreetse 
korra, et võimaldada kokkuostjatel 
arvestada see ettemakse maha juhul, kui 
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tootjad tarnivad mitmele kokkuostjale.
Artikkel 103 a b
Heakskiitmine

Kokkuostja staatuse peab liikmesriik 
vastavalt kriteeriumidele, mille kehtestab 
komisjon delegeeritud õigusaktidega 
kooskõlas artikli 103 a e punktiga f ja 
vastavalt artikli 103 a f kohaselt 
rakendusaktidega kehtestatud menetluse 
teel eelnevalt heaks kiitma.

Artikkel 103 a c
Otseturustamiselt makstav 

kvoodiületamise tasu
1. Otseturustamise korral kehtestatakse 
liikmesriigi otsusega iga tootja osa 
makstavast kvoodiületamise tasust pärast 
seda, kui kogu otseturustamise jaoks 
eraldatud tootmiskvoodi kasutamata osa 
on asjakohasel territoriaalsel või riiklikul 
tasandil ümber jaotatud või mitte.
2. Liikmesriigid kehtestavad müüdud 
piima, ülekantud piima või müüdud või 
ülekantud piimatoodete valmistamiseks 
kasutatud piima üldkoguselt makstavast 
kvoodiületamise tasust tootjate osa 
arvutamise aluse, kohaldades komisjoni 
poolt kooskõlas artikli 103 a e punktiga b 
rakendusaktidega kehtestatud 
kriteeriume.
3. Kvoodiületamise tasu kohta lõpliku 
aruande koostamisel ei võeta arvesse 
rasvasisaldusega seonduvaid parandusi.
4. Komisjon määrab kooskõlas artikli 103 
a f punktidega d ja f rakendusaktidega 
kindlaks kvoodiületamise tasu liikmesriigi 
pädevale asutusele maksmise viisi ja aja.

Artikkel 103 a d
Liigselt makstud või maksmata summad
1. Kui tarnete või otseturustamise puhul 
leitakse, et tasu tuleb maksta, ja kui 
tootjatelt kogutud maksete summa on 
sellest tasust suurem, võib liikmesriik:
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a) kasutada ülejääki osaliselt või 
tervikuna artikli 103 u lõike 1 punktis a 
sisalduvate meetmete rahastamiseks ja/või
b) jagada selle osaliselt või tervikuna 
tootjatele, kes:
- kuuluvad eelistatud tootjate rühma, 
mille liikmesriik on kindlaks määranud 
objektiivsete kriteeriumide alusel ja 
komisjoni poolt vastavalt artikli 103 a e 
punktile g delegeeritud õigusaktidega 
kehtestatud ajavahemiku jooksul, või
- on erandlikus olukorras käesoleva 
peatükiga kehtestatud piima ja muude 
piimatoodete kvoodisüsteemiga 
mitteseonduvate riiklike eeskirjade tõttu.
2. Kui kvoodiületamise tasu ei ole vaja 
maksta, tagastatakse kõik kokkuostjate või 
liikmesriigi kogutud ettemaksed hiljemalt 
järgmise kvoodiaasta lõpuks.
3. Kui kokkuostja ei täida kohustust 
koguda artikli 103 a a kohaselt tootjate 
osa makstavast kvoodiületamise tasust, 
võib liikmesriik koguda tasumata summad 
otse tootjalt, ilma et see piiraks karistusi, 
mida liikmesriik võib kohaldada oma 
kohustusi mittetäitnud kokkuostja suhtes.
4. Kui tootja või kokkuostja ei järgi 
maksetähtaega, tuleb liikmesriigile 
maksta komisjoni kindlaksmääratud 
viivist, mille kehtestab komisjon 
rakendusaktiga kooskõlas artikli 103 a f 
punktiga e.

Artikkel 103 a e
Delegeeritud õigusaktid

Selleks et tagada, et piimakvoodisüsteem 
täidaks oma eesmärke, mis on eelkõige 
individuaalsete kvootide tõhus kasutamine 
ja nende väljaarvutamine, tasu kogumine 
ja kasutamine, võtab komisjon 
delegeeritud õigusaktidega vastu 
eeskirjad, milles käsitletakse:
a) kvoodi ajutist või lõplikku ülekandmist;
b) kasutamata kvoodi ümberjaotamist;
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c) künnist rasvasisaldusega seotud 
paranduste kohaldamiseks;
d) tootjate kohustusi tarnida tunnustatud 
kokkuostjatele;
e) liikmesriikide poolt kokkuostjate 
heakskiitmise kriteeriumeid;
f) piima lisamaksu ümberjaotamise 
objektiivseid kriteeriumeid;
g) „otseturustamise” mõiste kohandamist, 
võttes arvesse artikli 103 k punktis f 
sätestatud mõiste „tarned” määratlust.

Artikkel 103 a f
Rakendusaktid

Komisjon kehtestab rakendusaktidega 
kvoodisüsteemi rakendamiseks vajalikud 
eeskirjad, mis käsitlevad muu hulgas:
a) pärast liikmesriikide teatise saamist 
riikide kvootide lõplikku ülekandmist ja 
jagamist tarnete ja otseturustamise vahel;
b) individuaalse kvoodi rasvasisalduse 
kohta koefitsiendi kehtestamist ja 
rasvasisalduse korrigeerimist;
c) piimaekvivalentide kehtestamist 
liikmesriikide poolt;
d) maksu maksmise rakendamise, 
lisamaksu ümberjagamise ning maksu 
vähendamise või ettemaksmise korda, 
tähtaega ja meetodit, kus tuleb järgida 
tähtaega;
e) intresside rakendamist maksmisega
hilinemise korral ja korrigeeritud tasusid 
maksu pealt;
f) tootjate teavitamist uutest määratlustest, 
individuaalsete kvootide teatavaks 
tegemist ja makseteadete saatmist;
g) taotluste ja kokkulepete alast 
teabevahetust ja teavitamist piimasektori 
lisamaksu raames;
h) tarne- ja otseturustusdeklaratsioonide 
vormi kehtestamist;
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i) deklaratsioone, mis tuleb esitada, 
registreid, mida tuleb pidada, ja teavet, 
mida tuleb edastada tootjatel ja 
kokkuostjatel;
j) tarnete ja otseturustamise kontrolle.

Or. es

Muudatusettepanek 1515
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
II osa – II pealkiri – II peatükk – 3. jagu – 1. alajagu (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. ALAJAGU
TOOTMISE PIIRAMISE SÜSTEEM 

PIIMASEKTORIS
Artikkel 103 k

Mõisted
1. Käesolevas jaos kasutatakse järgmisi 
mõisteid:
a) „piim” – ühe või mitme lehma lüpsmise 
saadus;
b) „muud piimatooted” – mis tahes muu 
piimatoode kui piim, eelkõige lõss, koor, 
või, jogurt ja juust; vajaduse korral 
arvestatakse need komisjoni poolt 
rakendusaktidega kindlaks määratud 
koefitsiente kasutades ümber 
piimaekvivalentideks;
c) „tootja” – põllumajandustootja, kelle 
põllumajandusettevõte asub liikmesriigi 
geograafilisel territooriumil ning kes 
toodab ja turustab piima või kavatseb seda 
lähitulevikus teha;
d) „põllumajandusettevõte” – määruse 
(EÜ) (otsetoetuste kohta) artiklis 4 
määratletud põllumajandusettevõte;
e) „kokkuostja” – ettevõtjad või nende 
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rühmad, kes ostavad tootjatelt piima:
– selle kogumiseks, pakendamiseks, 
ladustamiseks, jahutamiseks või 
töötlemiseks, sealhulgas lepingu alusel;
– selle müümiseks ühele või mitmele 
piima või muid piimatooteid ümber 
töötavale või töötlevale ettevõtjale;
f) „tarne” – kõik tootjalt kokkuostjale 
tehtavad piimatarned, välja arvatud mis 
tahes muude piimatoodete tarned, ükskõik 
kas tootja, kokkuostja, selliseid tooteid 
töötleva või ümber töötava ettevõtja või 
kolmanda isiku veovahendiga;
g) „otseturustamine” – tootjalt otse 
tarbijale piima mis tahes müük või 
üleandmine ning samuti tootjalt muude 
piimatoodete mis tahes vahetu müük või 
üleandmine;
h) „turustamine” – piima või muude 
piimatoodete tarnimine või 
otseturustamine;
i) „individuaalne kvoot” – tootja kvoot 
mis tahes 12-kuulise perioodi 1. aprillil;
j) „riiklik kvoot” – iga liikmesriigi jaoks 
kindlaks määratud, artiklis 103 l osutatud 
kvoot;
k) „kasutada olev kvoot” – kvoot, mis on 
tootja kasutuses selle 12-kuulise perioodi 
31. märtsil, mille kohta kvoodiületamise 
tasu arvutati, võttes arvesse kõiki 
käesoleva määrusega ette nähtud 
ülekandmisi, müüke, turustamisviisist 
lähtuvaid muutmisi ja ajutisi 
ümberjaotamisi, mis selle 12-kuulise 
perioodi jooksul on toimunud.
2. Võttes arvesse lõike 1 punktis e esitatud 
mõistet, käsitatakse kokkuostjana ka iga 
samal geograafilisel alal asuvat 
kokkuostjate rühma, kes teeb oma 
liikmete nimel nende kvoodiületamise 
tasu maksmiseks vajalikke haldus- ja 
raamatupidamistoiminguid. Seepärast 
peetakse Kreekat üheks geograafiliseks 
alaks ja teda võib käsitada eespool 
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osutatud kokkuostjate rühmana.
3. Komisjon võib punktis f esitatud 
„tarne” mõistet arvestades delegeeritud 
õigusaktiga kohandada „otseturustamise” 
mõistet, et välistada eelkõige mõne 
turustatud piimakoguse või muude 
turustatud piimatoodete kvoodisüsteemist 
väljajäämine.

Artikkel 103 l
Riikide kvoodid

1. 1. aprillil 2015 algava viie järjestikuse 
12-kuulise perioodi (edaspidi 
„kvoodiaastad”) jooksul turustatud piima 
ja muude piimatoodete tootmiskvoodid on 
kindlaks määratud [VIII a] lisas.
2. Lõikes 1 osutatud kvoodid jaotatakse 
tootjate vahel vastavalt artiklile 103 m,
eristades tarneid ja otseturustamist. 
Riikide tootmiskvootide mis tahes 
ületamine määratakse igas liikmesriigis 
käesoleva jao põhjal kindlaks 
üleriigiliselt, eristades tarneid ja 
otseturustamist.
3. (VIII a) lisas sätestatud riikide 
tootmiskvoodid määratakse kindlaks, ilma 
et see piiraks kvootide võimalikku 
läbivaatamist, võttes arvesse üldist 
turuolukorda ning teatavates 
liikmesriikides valitsevaid konkreetseid 
tingimusi.
4. Bulgaaria, Tšehhi Vabariigi, Eesti, 
Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, 
Poola, Rumeenia, Sloveenia ja Slovakkia 
riiklikud tootmiskvoodid sisaldavad kogu 
piima või piimaekvivalenti, mis on 
tarnitud kokkuostjale või otse turustatud, 
olenemata sellest, kas see on toodetud või 
turustatud nendes riikides kohaldatava 
üleminekumeetme alusel.
5. Komisjon võtab rakendusaktidega vastu 
kõik vajalikud eeskirjad käesoleva artikli 
ühetaoliseks rakendamiseks 
liikmesriikides. Kõnealused eeskirjad 
võivad olla seotud menetluste, teatiste ja 
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tehniliste kriteeriumidega.
Artikkel 103 m

Individuaalsed kvoodid
1. Tootjate individuaalne kvoot või 
individuaalsed kvoodid on 1. aprillil 2015 
võrdsed nende individuaalsete kvootidega 
31. märtsil 2015, ilma et see piiraks 1. 
aprillil 2015 toimuvaid kvootide 
ülekandeid, nende müüki või 
turustamisviisist lähtuvaid muutmisi.
2. Tootjail võib olla üks või kaks 
individuaalset kvooti: üks tarneteks ja 
teine otseturustamiseks. Tootjate koguseid 
võib ühe kvoodi alt teise alla üle kanda 
üksnes liikmesriigi pädev asutus tootja 
nõuetekohaselt põhjendatud taotluse 
alusel.
3. Kui tootjal on kaks kvooti, arvutatakse 
tema osa kvoodiületamise tasust kummagi 
kvoodi kohta eraldi.
4. Komisjon võib rakendusaktidega 
suurendada artiklis 105 l osutatud 
tarnetele jaotatud Soome riikliku kvoodi 
osa, et anda Soome SLOMi tootjatele kuni 
200 000 tonni ulatuses hüvitist. Seda 
ühenduse õigusaktide alusel eraldatavat 
reservi tohib kasutada ainult nende 
tootjate huvides, kelle tootmise 
taasalustamise õigust on ühinemine 
mõjutanud.
5. Vajaduse korral kohandatakse 
individuaalseid kvoote iga asjaomase 
kvoodiaasta puhul nii, et iga liikmesriigi 
tarnete ja otseturustamise jaoks ette 
nähtud individuaalsed kvoodid kokku ei 
ületaks tootmiskvoodi vastavat osa, mida 
on kohandatud artikli 103 o kohaselt, 
võttes arvesse mis tahes riiklikust reservist 
jaotamiseks tehtud vähendusi, nagu on 
ette nähtud artikliga 103 q.

Artikkel 103 n
Kvootide eraldamine riiklikust reservist

Liikmesriigid võtavad vastu eeskirjad, 
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millega lubatakse artikliga 103 q ette 
nähtud riiklikust reservist eraldada 
tootjatele kõik kvoodid või osa neist, võttes 
aluseks komisjonile teatatud objektiivsed 
kriteeriumid.

Artikkel 103 o
Kvootide haldamine

1. Komisjon kohandab artiklis 103 a f 
ettenähtud rakendusaktidega iga 
liikmesriigi ja iga perioodi kohta enne 
vastava perioodi lõppu tootmiskvootide 
jagunemist tarnete ja otseturustamise 
vahel, pidades silmas tootjate taotletud 
turustamisviisist lähtuvaid muutmisi 
tarnete ja tarnete individuaalsete kvootide 
ning otseturustamise vahel.
2. Liikmesriigid edastavad komisjonile 
igal aastal komisjoni poolt 
rakendusaktidega kindlaks määratud 
kuupäevadeks ja komisjoni poolt 
rakendusaktidega artiklis 162 kindlaks 
määratud eeskirjade kohaselt andmed, 
mis on vajalikud:
a) käesoleva artikli lõikes 1 osutatud 
kohanduse tegemiseks;
b) iga liikmesriigi poolt makstava 
kvoodiületamise tasu arvutamiseks.

Artikkel 103 p
Rasvasisaldus

1. Igale tootjale määratakse 
baasrasvasisaldus, mida kohaldatakse 
talle eraldatava individuaalse tarnekvoodi 
suhtes.
2. Tootjatele 31. märtsil 2015 kooskõlas 
artikli 105 c lõikega 1 eraldatud kvootide 
puhul on lõikes 1 osutatud 
baasrasvasisaldus sama kui selle kvoodi 
baasrasvasisaldus kõnealusel kuupäeval.
3. Baasrasvasisaldust muudetakse artikli 
103 m lõikes 2 osutatud turustamisviisist 
lähtuva muutmise käigus ning 
piimakvootide omandamisel, 
ülekandmisel või ajutisel ülekandmisel 
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vastavalt komisjoni poolt 
rakendusaktidega artikli 103 a f punkti b 
kohaselt kehtestatavatele eeskirjadele.
4. Uute tootjate puhul, kes on saanud 
individuaalse tarnekvoodi kogu ulatuses 
riiklikust reservist, määratakse 
rasvasisaldus kindlaks vastavalt komisjoni 
poolt rakendusaktiga artikli 103 a f punkti 
b kohaselt kehtestatavatele eeskirjadele.
5. Lõikes 1 osutatud individuaalset 
baasrasvasisaldust kohandatakse 
vajaduse korral käesoleva määruse 
jõustumisel ja pärast seda iga kvoodiaasta 
alguses nii, et iga liikmesriigi puhul ei 
ületaks individuaalsete tegelike 
rasvasisalduste kaalutud keskmine 0,1 
grammi kilogrammi kohta [VIII b] lisas 
kehtestatud baasrasvasisaldusest.

Artikkel 103 q
Riiklik reserv

1. Iga liikmesriik kehtestab [VIII a] lisas 
kindlaks määratud tootmiskvootide osana 
riikliku reservi, milles tehakse muu 
hulgas artiklis 103 l ette nähtud eraldisi. 
Vajaduse korral täiendatakse riiklikku 
reservi, võttes tagasi mõned artiklis 103 r 
sätestatud kogused, pidades artikli 103 w 
kohaselt kinni teatava osa ülekantust või 
vähendades kõiki individuaalseid kvoote. 
Kõnealused kvoodid säilitavad oma 
esialgse eesmärgi, st need jäävad kas 
tarnete või otseturustamise jaoks.
2. Kõik liikmesriigile eraldatud 
lisakvoodid suunatakse automaatselt 
riiklikku reservi ning jagatakse vastavalt 
prognoositavatele vajadustele tarnete ja 
otseturustamise vahel.
3. Riiklikku reservi suunatud kvootidel ei 
ole baasrasvasisaldust.

Artikkel 103 r
Tegevusetuse juhud

1. Kui füüsiline või juriidiline isik, kellel 
on individuaalsed kvoodid, ei vasta 
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kvoodiaasta jooksul enam artikli 103 k a 
punktis c osutatud nõuetele, lähevad 
vastavad kogused hiljemalt järgmise 
kalendriaasta 1. aprilliks tagasi riiklikku 
reservi, välja arvatud juhul, kui 
kõnealune isik alustab enne kõnealust 
kuupäeva uuesti tootmistegevust artikli 
103 l punkti c tähenduses.
Kui isik või üksus alustab taas 
tootmistegevusega hiljemalt kvootidest 
ilmajäämisele järgneva teise kvoodiaasta 
lõpus, tagastatakse sellele isikule hiljemalt 
taotluse esitamise kuupäevale järgnevaks 
1. aprilliks kõik individuaalsed kvoodid 
või osa neist, millest ta on ilma jäänud.
2. Kui tootjad ei turusta vähemalt ühe 
kvoodiaasta jooksul kogust, mis on võrdne 
vähemalt 85%ga nende individuaalsest 
kvoodist, võivad liikmesriigid otsustada, 
kas ja millistel tingimustel suunata 
kasutamata kvoot või osa sellest tagasi 
riiklikku reservi.
Liikmesriigid võivad määrata kindlaks, 
millistel tingimustel kvoot uuesti 
asjaomasele tootjale jagatakse, kui ta 
peaks turustamisega uuesti alustama.
3. Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata siiski 
vääramatu jõu juhtude ning 
nõuetekohaselt põhjendatud ja pädeva 
asutuse tunnustatud juhtude korral, mis 
mõjutavad ajutiselt asjaomaste tootjate 
tootmisvõimsust.

Artikkel 103 s
Ajutised ülekanded

1. Liikmesriigid lubavad iga kvoodiaasta 
lõpus selle kvoodiaasta kohta kanda 
ajutiselt üle individuaalsete kvootide osa, 
mida tootjad, kelle kasutuses need on, ei 
kavatse kasutada.
Liikmesriigid võivad korraldada 
ülekandetoiminguid asjaomaste 
tootjakategooriate või piimatootmise 
struktuuride alusel, piirata nende tegemist 
kokkuostjate tasandil või teatavates 
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piirkondades, lubada artikli 103 r lõikes 3 
osutatud juhtudel täielikke ülekandmisi 
ning määrata kindlaks, millises ulatuses 
võib ülekandja teha uusi 
ülekandmistoiminguid.
2. Iga liikmesriik võib teha otsuse mitte 
kohaldada lõiget 1 ühel või mõlemal 
järgmisel põhjusel:
a) vajadus soodustada struktuurimuutusi 
ja -kohandusi;
b) tungivad halduslikud vajadused.

Artikkel 103 t
Kvootide koos maaga ülekandmine

1. Individuaalsed kvoodid lähevad koos 
põllumajandusettevõttega üle selle üle 
võtnud tootjatele, kui ettevõte müüakse, 
liisitakse, antakse üle tegeliku või 
eeldatava pärandina või mis tahes muul 
viisil, millel on tootjatele samalaadsed 
õiguslikud tagajärjed, vastavalt 
liikmesriikide määratletavatele 
üksikasjalikele eeskirjadele, võttes arvesse 
piimatootmiseks kasutatavat maa-ala või 
muid objektiivseid kriteeriume ning 
vajaduse korral mis tahes kokkuleppeid 
poolte vahel. See osa kvoodist, mida ei ole 
asjakohasel juhul koos 
põllumajandusettevõttega üle kantud, 
lisatakse riiklikku reservi.
2. Kui kvoodid on lõike 1 kohaselt üle 
kantud või kantakse üle rendilepingute 
või muu samalaadseid õiguslikke 
tagajärgi kaasa toova vahendi abil, võivad 
liikmesriigid otsustada objektiivsete 
kriteeriumide alusel ja eesmärgiga tagada 
kvootide jaotamine üksnes tootjatele, et 
kvooti ei kanta üle koos ettevõttega.
3. Kui maa kantakse üle ametiasutustele 
või üldsuse huvides kasutamiseks või kui 
valduse üleminek toimub 
mittepõllumajanduslikel eesmärkidel, 
tagavad liikmesriigid vajalike meetmete 
võtmise poolte seaduslike huvide kaitseks 
ja eelkõige selleks, et valduse loovutanud 
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tootjatel oleks võimalus piimatootmist 
soovi korral jätkata.
4. Kui pooled ei saavuta maa rendilepingu 
aegumisel kokkulepet ja rendilepingut ei 
ole võimalik samadel tingimustel 
pikendada, samuti samalaadsete õiguslike 
tagajärgedega olukordades, kantakse 
kõnealused individuaalsed kvoodid 
kooskõlas liikmesriikide vastuvõetud 
sätetega täielikult või osaliselt üle tootjale, 
kelle valdusesse põllumajandusettevõte 
läheb, võttes arvesse poolte õiguspäraseid 
huve.

Artikkel 103 u
Ülekandmise erimeetmed

1. Piimatootmise struktuuri edukaks 
muutmiseks või keskkonna 
parandamiseks võivad liikmesriigid 
kooskõlas oma sätestatavate eeskirjadega 
ja asjaomaste poolte õiguspäraseid huve 
arvesse võttes:
a) maksta tootjatele, kes kogu 
piimatootmisest või osast sellest lõplikult 
loobuvad, hüvitist ühe või mitme aastase 
osamaksuna ning suunata sel teel 
vabanevad individuaalsed kvoodid 
riiklikku reservi;
b) määrata objektiivsete kriteeriumide 
alusel kindlaks tingimused, mille korral 
pädev asutus või selle asutuse määratud 
organ võib kvoodiaasta alguses tootjatele 
tasu eest ümber jaotada individuaalseid 
kvoote, millest teised tootjad on eelmise 
kvoodiaasta lõpuks lõplikult loobunud, 
saades selle eest hüvitist ühe- või 
mitmeaastase osamaksuna, mis on võrdne 
eespool nimetatud tasuga;
c) koondada ja kontrollida kvootide ilma 
maata üleminekuid;
d) näha ette juhul, kui maa on kantud üle 
eesmärgiga parandada keskkonda, et 
asjaomane individuaalne kvoot 
eraldatakse tootjale, kes on maast 
loobunud, kuid soovib piimatootmist 
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jätkata;
e) määrata objektiivsete kriteeriumide 
alusel kindlaks piirkonnad või 
varumisalad, mille piires piimatootmise 
struktuuri parandamiseks lubatakse 
individuaalseid piimakvoote üle kanda, 
ilma et läheks üle vastav maa;
f) lubada tootja poolt pädevale asutusele 
või selle asutuse määratud organile 
esitatud taotluse korral piimatootmise 
struktuuri põllumajandusettevõtte 
tasandil parandamiseks või tootmise 
laiendamise võimaldamiseks kvoote 
lõplikult üle kanda, ilma et läheks üle 
vastav maa, või vastupidi.
2. Lõiget 1 võib rakendada liikmesriigi 
tasandil, asjakohasel piirkondlikul 
tasandil või määratletud varumisaladel.

Artikkel 103 v
Kvootide kinnipidamine

1. Artiklites 103 t ja 103 u osutatud 
ülekandmiste korral võivad liikmesriigid 
objektiivsete kriteeriumide alusel osa 
individuaalseid kvoote oma riikliku 
reservi jaoks kinni pidada.
2. Kui kvoote on artiklite 103 t ja 103 u 
kohaselt üle kantud või kantakse üle kas 
koos vastava maaga või ilma selleta 
rendilepingute või muude samalaadseid 
õiguslikke tagajärgi kaasa toovate 
vahendite abil, võivad liikmesriigid 
otsustada objektiivsete kriteeriumide 
alusel ja eesmärgiga tagada kvootide 
jaotamine üksnes tootjatele, kas ja 
millistel tingimustel suunatakse kõik 
ülekantud kvoodid või osa nendest tagasi 
riiklikku reservi.

Artikkel 103 w
Abi kvootide saamiseks

Ükski ametiasutus ei tohi anda kvootide 
omandamisega vahetult seotud rahalist 
abi käesoleva jao alusel kvootide ostmisel, 
ülekandmisel või jaotamisel.
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Artikkel 103 x
Kvoodiületamise tasu

1. Üle kehtestatud tootmiskvoodi 
turustatud piima ja muude piimatoodete 
pealt tuleb maksta kvoodiületamise tasu.
Tasu suurus on 27,83 eurot 100 kg piima 
kohta.
2. Liikmesriigid vastutavad liidu ees riigi 
tasandil eraldi tarnete ja otseturustamise 
osas tuvastatava tootmiskvoodi ületamise 
tasu maksmise eest ja tasuvad 99% 
EAGFile maksta tulevatest summadest 
asjaomasele kvoodiaastale järgneva aasta 
16. oktoobri ja 30. novembri vahel.
3. Kui lõikes 1 ette nähtud 
kvoodiületamise tasu ei ole enne 
maksetähtaega makstud, arvab komisjon 
pärast põllumajandusfondide komiteega 
konsulteerimist maksmata jäänud 
kvoodiületamise tasuga võrdse summa 
maha horisontaalmääruse (EÜ) artikli xx 
ja artikli xx lõike x kohastest igakuistest 
maksetest. Enne otsuse vastuvõtmist 
hoiatab komisjon asjaomast liikmesriiki, 
kes teatab oma seisukoha ühe nädala 
jooksul. Horisontaalmääruse (EÜ) artiklit 
xx ei kohaldata.

Artikkel 103 y
Tootjate osa makstavast kvoodiületamise 

tasust
Artiklite 103 x ja 103 a c sätete kohaselt 
jaotatakse kvoodiületamise tasu täielikult 
nende tootjate vahel, kes on põhjustanud 
iga artikli 103 l lõikes 2 osutatud 
tootmiskvoodi ületamise.
Ilma et see piiraks artikli 103 z ja artikli 
103 a c lõike 1 kohaldamist, on tootjad 
kohustatud maksma liikmesriigile oma 
osa makstavast kvoodiületamise tasust, 
mis arvutatakse artiklite 103 o, 103 p ja 
103 z sätete kohaselt, üksnes asjaolu tõttu, 
et nad on ületanud oma kasutada olevaid 
kvoote.
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Artikkel 103 z
Tarnetelt makstav kvoodiületamise tasu

1. Lõpliku aruande koostamiseks 
kvoodiületamise tasu kohta suurendatakse 
või vähendatakse iga tootja tarnitud 
koguseid, kui piima tegelik rasvasisaldus 
erineb baasrasvasisaldusest.
2. Iga tootja osa makstavast 
kvoodiületamise tasust kehtestatakse 
liikmesriigi otsusega pärast seda, kui 
kogu tarnete jaoks eraldatud 
tootmiskvoodi kasutamata osa on või ei 
ole ümber jaotatud, proportsionaalselt iga 
tootja individuaalsete kvootidega või 
liikmesriikide kehtestatavate objektiivsete 
kriteeriumide järgi:
a) kas riiklikul tasandil selle summa 
põhjal, mille võrra iga tootja kvooti on 
ületatud;
b) või kõigepealt kokkuostja tasandil ja 
seejärel vajaduse korral riiklikul tasandil.

Artikkel 103 a a
Kokkuostjate roll

1. Kokkuostjad vastutavad 
kvoodiületamise tasust tootjate osa 
kogumise eest ning maksavad enne 
komisjoni kehtestatavat kuupäeva ning 
komisjoni poolt rakendusaktidega 
kooskõlas artikli 103 a f punktidega d, f ja 
g sätestatavas korras liikmesriigile selliste 
osamaksude summa, mis arvatakse maha 
kvoodiületamise eest vastutavatele 
tootjatele makstavast piimahinnast, või 
kui see ei õnnestu, siis muude asjakohaste 
vahendite abil kogutud summa.
2. Kui üks kokkuostja asendab osaliselt 
või täielikult mõnda teist kokkuostjat või -
ostjaid, tuleb jooksva kvoodiaasta 
ülejäänud osa puhul arvesse võtta tootja 
individuaalseid kvoote, millest on tarnitud 
kogused juba maha arvatud ning mille 
puhul on arvesse võetud nende koguste 
rasvasisaldust. Käesolev lõige kehtib ka 
juhul, kui tootja vahetab ühe kokkuostja 
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teise vastu.
3. Kui võrdlusperioodi jooksul ületavad 
tootja tarnitud kogused selle tootja 
kasutada olevat kvooti, võib asjaomane 
liikmesriik otsustada, et vastavalt 
liikmesriigi sätestatud üksikasjalikele 
eeskirjadele arvestab kokkuostja osa 
asjaomase tootja poolt mis tahes üle 
kvoodi tarnitud piima hinnast selle tootja 
kvoodiületamise tasu ettemaksena maha. 
Liikmesriik võib kehtestada konkreetse 
korra, et võimaldada kokkuostjatel 
arvestada see ettemakse maha juhul, kui 
tootjad tarnivad mitmele kokkuostjale.

Artikkel 103 a b
Heakskiitmine

Kokkuostja staatuse peab liikmesriik 
vastavalt kriteeriumidele, mille kehtestab 
komisjon delegeeritud õigusaktidega 
kooskõlas artikli 103 a e punktiga f ja 
vastavalt artikli 103 a f kohaselt 
rakendusaktidega kehtestatud menetluse 
teel eelnevalt heaks kiitma.

Artikkel 103 a c
Otseturustamiselt makstav 

kvoodiületamise tasu
1. Otseturustamise korral kehtestatakse 
liikmesriigi otsusega iga tootja osa 
makstavast kvoodiületamise tasust pärast 
seda, kui kogu otseturustamise jaoks 
eraldatud tootmiskvoodi kasutamata osa 
on asjakohasel territoriaalsel või riiklikul 
tasandil ümber jaotatud või mitte.
2. Liikmesriigid kehtestavad müüdud 
piima, ülekantud piima või müüdud või 
ülekantud piimatoodete valmistamiseks 
kasutatud piima üldkoguselt makstavast 
kvoodiületamise tasust tootjate osa 
arvutamise aluse, kohaldades komisjoni 
poolt kooskõlas artikli 103 a e punktiga b 
rakendusaktidega kehtestatud 
kriteeriume.
3. Kvoodiületamise tasu kohta lõpliku 
aruande koostamisel ei võeta arvesse 
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rasvasisaldusega seonduvaid parandusi.
4. Komisjon määrab kooskõlas artikli 103 
a f punktidega d ja f rakendusaktidega 
kindlaks kvoodiületamise tasu liikmesriigi 
pädevale asutusele maksmise viisi ja aja.

Artikkel 103 a d
Liigselt makstud või maksmata summad
1. Kui tarnete või otseturustamise puhul 
leitakse, et tasu tuleb maksta, ja kui 
tootjatelt kogutud maksete summa on 
sellest tasust suurem, võib liikmesriik:
a) kasutada ülejääki osaliselt või 
tervikuna artikli 103 u lõike 1 punktis a 
sisalduvate meetmete rahastamiseks ja/või
b) jagada selle osaliselt või tervikuna 
tootjatele, kes:
- kuuluvad eelistatud tootjate rühma, 
mille liikmesriik on kindlaks määranud 
objektiivsete kriteeriumide alusel ja 
komisjoni poolt vastavalt artikli 103 a e 
punktile g delegeeritud õigusaktidega 
kehtestatud ajavahemiku jooksul, või
- on erandlikus olukorras käesoleva 
peatükiga kehtestatud piima ja muude 
piimatoodete kvoodisüsteemiga 
mitteseonduvate riiklike eeskirjade tõttu.
2. Kui kvoodiületamise tasu ei ole vaja 
maksta, tagastatakse kõik kokkuostjate või 
liikmesriigi kogutud ettemaksed hiljemalt 
järgmise kvoodiaasta lõpuks.
3. Kui kokkuostja ei täida kohustust 
koguda artikli 103 a a kohaselt tootjate 
osa makstavast kvoodiületamise tasust, 
võib liikmesriik koguda tasumata summad 
otse tootjalt, ilma et see piiraks karistusi, 
mida liikmesriik võib kohaldada oma 
kohustusi mittetäitnud kokkuostja suhtes.
4. Kui tootja või kokkuostja ei järgi 
maksetähtaega, tuleb liikmesriigile 
maksta komisjoni kindlaksmääratud 
viivist, mille kehtestab komisjon 
rakendusaktiga kooskõlas artikli 103 a f 
punktiga e.



PE494.484v01-00 126/161 AM\909518ET.doc

ET

Artikkel 103 a e
Delegeeritud õigusaktid

Selleks et tagada, et piimakvoodisüsteem 
täidaks oma eesmärke, mis on eelkõige 
individuaalsete kvootide tõhus kasutamine 
ja nende väljaarvutamine, tasu kogumine 
ja kasutamine, võtab komisjon 
delegeeritud õigusaktidega vastu 
eeskirjad, milles käsitletakse:
a) kvoodi ajutist või lõplikku ülekandmist;
b) kasutamata kvoodi ümberjaotamist;
c) künnist rasvasisaldusega seotud 
paranduste kohaldamiseks;
d) tootjate kohustusi tarnida tunnustatud 
kokkuostjatele;
e) liikmesriikide poolt kokkuostjate 
heakskiitmise kriteeriumeid;
f) piima lisamaksu ümberjaotamise 
objektiivseid kriteeriumeid;
g) „otseturustamise” mõiste kohandamist, 
võttes arvesse artikli 103 k punktis f 
sätestatud mõiste „tarned” määratlust.

Artikkel 103 a f
Rakendusaktid

Komisjon kehtestab rakendusaktidega 
kvoodisüsteemi rakendamiseks vajalikud 
eeskirjad, mis käsitlevad muu hulgas:
a) pärast liikmesriikide teatise saamist 
riikide kvootide lõplikku ülekandmist ja 
jagamist tarnete ja otseturustamise vahel;
b) individuaalse kvoodi rasvasisalduse 
kohta koefitsiendi kehtestamist ja 
rasvasisalduse korrigeerimist;
c) piimaekvivalentide kehtestamist 
liikmesriikide poolt;
d) maksu maksmise rakendamise, 
lisamaksu ümberjagamise ning maksu 
vähendamise või ettemaksmise korda, 
tähtaega ja meetodit, kus tuleb järgida 
tähtaega;
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e) intresside rakendamist maksmisega 
hilinemise korral ja korrigeeritud tasusid 
maksu pealt;
f) tootjate teavitamist uutest määratlustest, 
individuaalsete kvootide teatavaks 
tegemist ja makseteadete saatmist;
g) taotluste ja kokkulepete alast 
teabevahetust ja teavitamist piimasektori 
lisamaksu raames;
h) tarne- ja otseturustusdeklaratsioonide 
vormi kehtestamist;
i) deklaratsioone, mis tuleb esitada, 
registreid, mida tuleb pidada, ja teavet, 
mida tuleb edastada tootjatel ja 
kokkuostjatel;
j) tarnete ja otseturustamise kontrolle.

Or. es

Muudatusettepanek 1516
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 k (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 103 k
Neljas lõik

Mõisted
1. Käesolevas jaos kasutatakse järgmisi 
mõisteid:
a) „piim” – ühe või mitme lehma lüpsmise 
saadus;
b) „muud piimatooted” – mis tahes muu 
piimatoode kui piim, eelkõige lõss, koor, 
või, jogurt ja juust; vajaduse korral 
arvestatakse need komisjoni poolt 
rakendusaktidega kindlaks määratud 
koefitsiente kasutades ümber 
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piimaekvivalentideks;
c) „tootja” – põllumajandustootja, kelle 
põllumajandusettevõte asub liikmesriigi 
geograafilisel territooriumil ning kes 
toodab ja turustab piima või kavatseb seda 
lähitulevikus teha;
d) „ettevõte" – põllumajandusettevõte 
COM (2011) 625/3 artikli 4 punktis b 
määratletud tähenduses;
e) „kokkuostja” – ettevõtjad või nende 
rühmad, kes ostavad tootjatelt piima:
– selle kogumiseks, pakendamiseks, 
ladustamiseks, jahutamiseks või 
töötlemiseks, sealhulgas lepingu alusel;
– selle müümiseks ühele või mitmele 
piima või muid piimatooteid ümber 
töötavale või töötlevale ettevõtjale;
f) „tarne” – kõik tootjalt kokkuostjale 
tehtavad piimatarned, välja arvatud mis 
tahes muude piimatoodete tarned, ükskõik 
kas tootja, kokkuostja, selliseid tooteid 
töötleva või ümber töötava ettevõtja või 
kolmanda isiku veovahendiga;
g) „otseturustamine” – tootjalt otse 
tarbijale piima mis tahes müük või 
üleandmine ning samuti tootjalt muude 
piimatoodete mis tahes vahetu müük või 
üleandmine;
h) „turustamine” – piima tarned või piima 
või muude piimatoodete otseturustamine;
i) „individuaalne kvoot” – tootja kvoot 
mis tahes 12-kuulise perioodi 1. aprillil;
j) „riigi kvoot” – artiklis 105 c osutatud 
kvoot, mis määratakse igale liikmesriigile;
k) „kasutada olev kvoot” – kvoot, mis on 
tootja kasutuses selle 12-kuulise perioodi 
31. märtsil, mille kohta kvoodiületamise 
tasu arvutati, võttes arvesse kõiki 
käesoleva määrusega ette nähtud 
ülekandmisi, müüke, turustamisviisist 
lähtuvaid muutmisi ja ajutisi 
ümberjaotamisi, mis selle 12-kuulise 
perioodi jooksul on toimunud.
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2. Mis puudutab lõike 1 punktis e toodud 
määratlust, siis mis tahes piirkonnas 
tegutsevate kokkuostjate grupp, mis 
korraldab liikmesriigi kvoodiületamise 
tasu arvestamiseks vajalikke haldus- ja 
arveldustoiminguid oma liikmete nimel, 
loetakse kokkuostjaks. Seepärast peetakse 
Kreekat üheks geograafiliseks alaks ja 
teda võib käsitada eespool osutatud 
kokkuostjate rühmana;
3. Tagamaks, et eelkõige kvoote 
käsitlevatest sätetest ei jääks välja ükski 
piima või muude piimatoodete kogus, võib 
komisjon delegeeritud õigusaktida kaudu 
artikli 105 x punkti c alusel kohandada 
„otseturustamise” määratlust, arvestades 
lõike 1 punktis f toodud „tarne” 
määratlust.

Or. pl

Muudatusettepanek 1517
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 k (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. ALAJAGU (uus)
TOOTMISE PIIRAMISE SÜSTEEM

Artikkel 103 k
Mõisted

Käesolevas jaos kasutatakse järgmisi 
mõisteid:
a) „piim” – ühe või mitme lehma lüpsmise 
saadus;
b) „muud piimatooted” – mis tahes muu 
piimatoode kui piim, eelkõige lõssipulber, 
koor, või, jogurt ja juust; vajaduse korral 
arvestatakse need komisjoni poolt 
kindlaksmääratud koefitsiente kasutades 
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ümber piimaekvivalentideks;
c) „tootja” – põllumajandustootja, kelle 
põllumajandusettevõte asub liikmesriigi 
geograafilisel territooriumil ning kes 
toodab ja turustab piima või kavatseb seda 
lähitulevikus teha;
d) „põllumajandusettevõte” – määruse 
(EÜ) nr (XXX) (otsetoetuste kohta) 
artiklis 4 määratletud 
põllumajandusettevõte;
e) „kokkuostja” – ettevõtjad või nende 
rühmad, kes ostavad tootjatelt piima:
– selle kogumiseks, pakendamiseks, 
ladustamiseks, jahutamiseks või 
töötlemiseks, sealhulgas lepingu alusel;
– selle müümiseks ühele või mitmele 
piima või muid piimatooteid ümber 
töötavale või töötlevale ettevõtjale.
Kokkuostjana käsitatakse ka iga samal 
geograafilisel alal asuvat kokkuostjate 
rühma, kes teeb oma liikmete nimel nende 
kvoodiületamise tasu maksmiseks 
vajalikke haldus- ja 
raamatupidamistoiminguid. Käesoleva 
lõigu esimese lause kohaldamisel peetakse 
Kreekat üheks geograafiliseks alaks ja 
teda võib käsitada eespool osutatud 
kokkuostjate rühmana;
f) „tarne” – kõik tootjalt kokkuostjale 
tehtavad piimatarned, välja arvatud mis 
tahes muude piimatoodete tarned, ükskõik 
kas tootja, kokkuostja, selliseid tooteid 
töötleva või ümber töötava ettevõtja või 
kolmanda isiku veovahendiga;
g) „otseturustamine” – tootjalt otse 
tarbijale piima mis tahes müük või 
üleandmine ning samuti tootjalt muude 
piimatoodete mis tahes vahetu müük või 
üleandmine. Komisjon võib delegeeritud 
õigusaktidega kooskõlas artikliga 160 
ning arvestades käesoleva artikli punktis f 
esitatud „tarne” mõistet, kohandada 
„otseturustamise” mõistet, et välistada 
eelkõige mõne piimakoguse või muude 
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turustatud piimatoodete tasukorra 
kohaldamisalast väljajäämine;
h) „turustamine” – piima või muude 
piimatoodete tarnimine või 
otseturustamine;
i) „individuaalne kvoot” – tootja kvoot 
mis tahes 12-kuulise perioodi 1. aprillil;
j) „riiklik kvoot” – iga liikmesriigi jaoks 
kindlaks määratud, artiklis 105 b osutatud 
kvoot;
k) „kasutada olev kvoot” – kvoot, mis on 
tootja kasutuses selle 12-kuulise perioodi 
31. märtsil, mille kohta kvoodiületamise 
tasu arvutati, võttes arvesse kõiki 
käesoleva määrusega ette nähtud 
ülekandmisi, müüke, turustamisviisist 
lähtuvaid muutmisi ja ajutisi 
ümberjaotamisi, mis selle 12-kuulise 
perioodi jooksul on toimunud.

Or. pt

Muudatusettepanek 1518
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 l (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 103 l
Teine lõik

Riikide kvoodid
1. 1. aprillil 2014 algava seitsme 
järjestikuse 12-kuulise perioodi (edaspidi 
„kvoodiaastad”) jooksul turustatud piima 
ja muude piimatoodete tootmiskvoodid on 
kindlaks määratud VII a lisas.
2. Lõikes 1 osutatud kvoodid jaotatakse 
tootjate vahel artikli 105 d alusel –
eristades tarnet ja otseturustamist. 
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Asjaolu, et riigi kvoot on ületatud, 
kinnitatakse riiklikul tasandil igas 
liikmesriigis käesoleva lõike alusel, 
eristades tarnet ja otseturustamist.
3. VII a lisas sätestatud tootmiskvoodid 
määratakse kindlaks, ilma et see piiraks 
kvootide võimalikku läbivaatamist, võttes 
arvesse üldist turuolukorda ning 
teatavates liikmesriikides valitsevaid 
konkreetseid tingimusi.
4. Komisjon võtab rakendusaktidega vastu 
kõik vajalikud eeskirjad seoses käesoleva 
artikli ühetaolise rakendamisega 
liikmesriikides. Kõnealused eeskirjad 
võivad olla seotud menetluste, teatiste ja 
tehniliste kriteeriumidega.

Or. pl

Muudatusettepanek 1519
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 l (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 103 l
Riiklikud kvoodid piimasektoris

1. 1. aprillil 2015 algava seitsme 
järjestikuse 12-kuulise perioodi (edaspidi 
“kvoodiaastad”) jooksul turustatud piima 
ja muude piimatoodete tootmiskvoodid on 
kindlaks määratud uues VI b lisas.
2. Lõikes 1 osutatud kvoodid jaotatakse 
tootjate vahel vastavalt artiklile 105 c, 
eristades tarneid ja otseturustamist. 
Tootmiskvootide mis tahes ületamine 
määratakse igas liikmesriigis käesoleva 
jao põhjal kindlaks üleriigiliselt, eristades 
tarneid ja otseturustamist.
3. Uues VI b lisas sätestatud 
tootmiskvoodid määratakse kindlaks, ilma 
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et see piiraks kvootide võimalikku 
läbivaatamist, võttes arvesse üldist 
turuolukorda ning teatavates 
liikmesriikides valitsevaid konkreetseid 
tingimusi.
4. Bulgaaria, Tšehhi Vabariigi, Eesti, 
Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, 
Poola, Rumeenia, Sloveenia ja Slovakkia 
tootmiskvoodid sisaldavad kogu piima või 
piimaekvivalenti, mis on tarnitud 
kokkuostjale või otseturustatud, 
olenemata sellest, kas see on toodetud või 
turustatud nendes riikides kohaldatava 
üleminekumeetme alusel.
5. Komisjon määrab kooskõlas artikli 162 
lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega 
vastu võetud rakendusaktidega kindlaks 
vajalikud eeskirjad, et tagada käesoleva 
artikli ühetaoline kohaldamine 
liikmesriikides.

Or. pt

Muudatusettepanek 1520
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 l (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 103 l
Riikide kvoodid

1. 1. aprillil 2014 algava seitsme 
järjestikuse 12-kuulise perioodi (edaspidi 
„kvoodiaastad”) jooksul turustatud piima 
ja muude piimatoodete tootmiskvoodid on 
kindlaks määratud XX lisas.
2. Lõikes 1 osutatud kvoodid jaotatakse 
tootjate vahel vastavalt artiklile 101 b, 
eristades tarneid ja otseturustamist. 
Riikide tootmiskvootide mis tahes 
ületamine määratakse igas liikmesriigis 
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käesoleva jao põhjal kindlaks 
üleriigiliselt, eristades tarneid ja 
otseturustamist.
3. XX lisas sätestatud riikide 
tootmiskvoodid määratakse kindlaks, ilma 
et see piiraks kvootide võimalikku 
läbivaatamist, võttes arvesse üldist 
turuolukorda ning teatavates 
liikmesriikides valitsevaid konkreetseid 
tingimusi.

Or. es

Muudatusettepanek 1521
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 m (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 103 m
Individuaalsed kvoodid

1. Tootjate individuaalne kvoot või 
individuaalsed kvoodid on 1. aprillil 2014 
võrdsed nende individuaalsete kvootidega 
31. märtsil 2014, ilma et see piiraks 1. 
aprillil 2014 toimuvaid kvootide 
ülekandeid, nende müüki või 
turustamisviisist lähtuvaid muutmisi.
2. Tootjad võivad saada ühe individuaalse 
kvoodi või kaks individuaalset kvooti: üks 
tarneks ja teine otsemüügiks. Tootjate 
koguseid võib ühe kvoodi alt teise alla üle 
kanda üksnes liikmesriigi pädev asutus 
tootja nõuetekohaselt põhjendatud 
taotluse alusel.
3. Kui tootjal on kaks kvooti, arvutatakse 
tema osa kvoodiületamise tasust kummagi 
kvoodi kohta eraldi.

4. Individuaalseid kvoote kohandatakse 



AM\909518ET.doc 135/161 PE494.484v01-00

ET

vajaduse korral iga 12-kuulise perioodi 
jaoks nii, et iga liikmesriigi 
individuaalsete tarne- ja 
otseturustuskvootide summa ei ületaks 
neile artikli 105 f alusel määratud riigi 
kvoodi osa, arvestades mahaarvamisi, mis 
tulenevad vahendite eraldamisest riigi 
reservi, mida on osutatud artiklis 105 h.

Or. pl

Muudatusettepanek 1522
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 m (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 103 m
Piimasektori individuaalsed kvoodid

1. Tootjate individuaalne kvoot või 
individuaalsed kvoodid on 1. aprillil 2015 
võrdsed nende individuaalse kvoodi või 
individuaalsete kvootidega 31. märtsil 
2015, ilma et see piiraks 1. aprillil 2015 
toimuvaid kvootide ülekandeid, nende 
müüki ega turustamisviisist lähtuvaid 
muutmisi.
2. Tootjail võib olla üks või kaks 
individuaalset kvooti: üks tarnimiseks ja 
teine otseturustamiseks. Tootjate koguseid 
võib ühe kvoodi alt teise alla üle kanda 
üksnes liikmesriigi pädev asutus tootja 
nõuetekohaselt põhjendatud taotluse 
alusel.
3. Kui tootjal on kaks kvooti, arvutatakse 
tema osa kvoodiületamise tasust kummagi 
kvoodi kohta eraldi.
4. Komisjon võib rakendusaktidega 
suurendada artiklis 105 b osutatud 
tarnetele jaotatud Soome riikliku kvoodi 
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osa, et anda Soome SLOMi (piima ja 
piimatoodete tootjad, kellel on ajutiselt 
keelatud tegutseda) tootjatele kuni 200 
000 tonni ulatuses hüvitist. Seda 
ühenduse õigusaktide alusel eraldatavat 
reservi tohib kasutada ainult nende 
tootjate huvides, kelle tootmise 
taasalustamise õigust on ühinemine 
mõjutanud.
5. Vajaduse korral kohandatakse 
individuaalseid kvoote iga asjaomase 
kvoodiaasta puhul nii, et iga liikmesriigi 
tarnete ja otseturustamise jaoks ette 
nähtud individuaalsed kvoodid kokku ei 
ületaks riikliku kvoodi vastavat osa, mida 
on kohandatud artikli 105 e kohaselt, 
võttes arvesse mis tahes riigi varude 
jaotamiseks tehtud vähendusi, nagu on 
ette nähtud artikliga 105 g.

Or. pt

Muudatusettepanek 1523
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 m (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 103 m
Individuaalsed kvoodid

1. Tootjate individuaalne kvoot või 
individuaalsed kvoodid on 1. aprillil 2014 
võrdsed nende individuaalsete kvootidega 
31. märtsil 2014, ilma et see piiraks 1. 
aprillil 2014 toimuvaid kvootide 
ülekandeid, nende müüki või 
turustamisviisist lähtuvaid muutmisi.
2. Tootjail võib olla üks või kaks 
individuaalset kvooti: üks tarneteks ja 
teine otseturustamiseks. Tootjate koguseid 
võib ühe kvoodi alt teise alla üle kanda 
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üksnes liikmesriigi pädev asutus tootja 
nõuetekohaselt põhjendatud taotluse 
alusel.
3. Kui tootjal on kaks kvooti, arvutatakse 
tema osa kvoodiületamise tasust kummagi 
kvoodi kohta eraldi.
4. Vajaduse korral kohandatakse 
individuaalseid kvoote iga asjaomase 
kvoodiaasta puhul nii, et iga liikmesriigi 
tarnete ja otseturustamise jaoks ette 
nähtud individuaalsed kvoodid kokku ei 
ületaks tootmiskvoodi vastavat osa, mida 
on kohandatud artikli 101 d kohaselt, 
võttes arvesse mis tahes riiklikust reservist 
jaotamiseks tehtud vähendusi, nagu on 
ette nähtud artikliga 101 f.

Or. es

Muudatusettepanek 1524
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 m (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 103 m
Kvootide eraldamine riiklikust reservist

Liikmesriigid võtavad vastu eeskirjad, mis 
võimaldavad eraldada tootjatele 
objektiivsete kriteeriumide alusel, mis 
tuleb kooskõlastada komisjoniga, osa 
artiklis 105 h osutatud riigireservist või 
kogu reserv.

Or. pl

Muudatusettepanek 1525
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 n (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 103 n
Kvootide eraldamine riiklikust reservist

Liikmesriigid võtavad vastu eeskirjad, 
millega lubatakse artikliga 105 g ette 
nähtud riiklikust reservist eraldada 
tootjatele kõik kvoodid või osa neist, võttes 
aluseks komisjonile edastatavad 
objektiivsed kriteeriumid.

Or. pt

Muudatusettepanek 1526
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 n (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 103 n
Kvootide eraldamine riiklikust reservist

Liikmesriigid võtavad vastu eeskirjad, 
millega lubatakse artikliga 101 f ette 
nähtud riiklikust reservist eraldada 
tootjatele kõik kvoodid või osa neist, võttes 
aluseks komisjonile teatatud objektiivsed 
kriteeriumid.

Or. es

Muudatusettepanek 1527
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 o (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 103 o
Kvootide haldamine

1. Komisjon kohandab rakendusaktidega 
artikli 105 y punkti a alusel iga 
liikmesriigi ja iga perioodi kohta enne 
vastava perioodi lõppu tootmiskvootide 
jagunemist tarnete ja otseturustamise 
vahel, pidades silmas tootjate taotletud 
turustamisviisist lähtuvaid muutmisi 
tarnete ja tarnete individuaalsete kvootide 
ning otseturustamise vahel.
2. Liikmesriigid edastavad komisjonile 
igal aastal komisjoni poolt 
rakendusaktidega kindlaks määratud 
kuupäevadeks ja komisjoni poolt 
rakendusaktidega artikli 157 lõikes 3 
kindlaks määratud eeskirjade kohaselt 
teabe, mis on vajalik:
a) käesoleva artikli lõikes 1 osutatud 
kohandamiseks;
b) nende poolt makstava kvoodiületamise 
tasu arvutamiseks.
3. Käesoleva artikli rakendamist 
käsitlevad eeskirjad võetakse vastu 
rakendusaktidega artikli 105 y punkti g 
alusel.

Or. pl

Muudatusettepanek 1528
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 o (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 103 o
Tariifikvootide haldamine
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1. Komisjon kohandab artikli 162 lõikes 2 
ette nähtud rakendusaktidega iga 
liikmesriigi ja iga perioodi kohta enne 
vastava perioodi lõppu tootmiskvootide 
jagunemist tarnete ja otseturustamise 
vahel, pidades silmas tootjate taotletud 
turustamisviisist lähtuvaid muutmisi 
tarnete ja tarnete individuaalsete kvootide 
ning otseturustamise vahel.
2. Liikmesriigid edastavad komisjonile 
igal aastal komisjoni poolt kindlaks 
määratud kuupäevadeks ja komisjoni 
poolt rakendusaktiga kooskõlas artikli 
162 lõikega 2 kindlaks määratud 
eeskirjade kohaselt andmed, mis on 
vajalikud:
a) käesoleva artikli lõikes 1 osutatud 
kohanduse tegemiseks;
b) liikmesriigi poolt makstava 
kvoodiületamise tasu arvutamiseks.

Or. pt

Muudatusettepanek 1529
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 o (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 103 o
Kvootide haldamine

1. Komisjon kohandab iga liikmesriigi ja 
iga perioodi kohta enne vastava perioodi 
lõppu tootmiskvootide jagunemist tarnete 
ja otseturustamise vahel, pidades silmas 
tootjate taotletud turustamisviisist 
lähtuvaid muutmisi tarnete ja tarnete 
individuaalsete kvootide ning 
otseturustamise vahel.
2. Liikmesriigid edastavad komisjonile 
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igal aastal komisjoni poolt kindlaks 
määratud kuupäevadeks andmed, mis on 
vajalikud:
a) käesoleva artikli lõikes 1 osutatud 
kohanduse tegemiseks;
b) iga liikmesriigi poolt makstava 
kvoodiületamise tasu arvutamiseks.

Or. es

Muudatusettepanek 1530
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 p (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 103 p
Rasvasisaldus

1. Igale tootjale määratakse 
baasrasvasisaldus, mida kohaldatakse 
talle eraldatava individuaalse tarnekvoodi 
suhtes.
2. Kvootide puhul, mis on tootjatele 
eraldatud 31. märtsil 2014 artikli 105 c 
lõike 1 alusel, on lõikes 1 osutatud 
baasrasvasisaldus sama kui see, mida 
kohaldatakse nimetatud kvoodile 
nimetatud perioodil.
3. Baasrasvasisaldust muudetakse artikli 
105 c punktis 2 osutatud üleminekuaja 
jooksul või omandatud, ülekantud või 
ajutiselt ülekantud kvootide korral 
komisjoni poolt artikli 105 y punkti b 
alusel rakendusaktidega vastu võetud 
sätete alusel.
4. Uute tootjate puhul, kes on saanud 
individuaalse tarnekvoodi kogu ulatuses 
riiklikust reservist, määratakse 
rasvasisaldus kindlaks vastavalt komisjoni 
poolt rakendusaktidega artikli 105 y 
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punkti b kohaselt kehtestatavatele 
eeskirjadele.
5. Mõnedel juhtudel kohandatakse lõikes 
1 osutatud individuaalset 
baasrasvasisaldust kohe pärast käesoleva 
määruse jõustumist ning seejärel 
vajaduse korral iga 12-kuulise perioodi 
alguses nii, et ühegi liikmesriigi 
individuaalsete baasrasvasisalduste 
keskmine ei ületaks VII b lisas sätestatud 
keskmist baasrasvasisaldust rohkem kui 
0,1 grammi võrra kilogrammi kohta. 

Or. pl

Muudatusettepanek 1531
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 p (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 103 p
Rasvasisaldus

1. Igale tootjale määratakse 
baasrasvasisaldus, mida kohaldatakse 
talle eraldatava individuaalse tarnekvoodi 
suhtes.
2. Tootjatele artikli 105 c lõike 1 kohaselt 
31. märtsil 2015 eraldatud kvootide puhul 
on lõikes 1 osutatud baasrasvasisaldus 
sama kui selle kvoodi 
referentsrasvasisaldus kõnealusel 
kuupäeval.
3. Baasrasvasisaldust muudetakse 
artikli 105 c lõikes 2 osutatud 
turustamisviisist lähtuva muutmise käigus 
ning piimakvootide omandamisel, 
ülekandmisel või ajutisel ülekandmisel 
vastavalt eeskirjadele, mille komisjon 
kehtestab kooskõlas artikli 162 lõikega 2 
vastu võetud rakendusaktidega.
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4. Uute tootjate puhul, kes on saanud 
individuaalse tarnekvoodi kogu ulatuses 
riiklikust reservist, määratakse 
rasvasisaldus kindlaks vastavalt 
eeskirjadele, mille kehtestab komisjon 
kooskõlas artikli 162 lõikega 2 vastu 
võetud rakendusaktiga.
5. Lõikes 1 osutatud individuaalset 
baasrasvasisaldust kohandatakse 
vajaduse korral käesoleva määruse 
jõustumisel ja pärast seda iga kvoodiaasta 
alguses nii, et iga liikmesriigi puhul ei 
ületaks individuaalsete tegelike 
rasvasisalduste kaalutud keskmine 
rohkem kui 0,1 grammi kilogrammi kohta 
uues VI a lisas kehtestatud 
baasrasvasisaldust.

Or. pt

Muudatusettepanek 1532
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 p (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 103 p
Rasvasisaldus

1. Igale tootjale määratakse 
baasrasvasisaldus, mida kohaldatakse 
talle eraldatava individuaalse tarnekvoodi 
suhtes.
2. Tootjatele 31. märtsil 2014 kooskõlas 
artikli 101 b lõikega 1 eraldatud kvootide 
puhul on lõikes 1 osutatud 
baasrasvasisaldus sama kui selle kvoodi 
baasrasvasisaldus kõnealusel kuupäeval.
3. Baasrasvasisaldust muudetakse artikli 
101 b lõikes 2 osutatud turustamisviisist 
lähtuva muutmise käigus ning 
piimakvootide omandamisel, 
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ülekandmisel või ajutisel ülekandmisel 
vastavalt komisjoni kehtestatud 
eeskirjadele.
4. Uute tootjate puhul, kes on saanud 
individuaalse tarnekvoodi kogu ulatuses 
riiklikust reservist, määratakse
rasvasisaldus kindlaks vastavalt komisjoni 
kehtestatud eeskirjadele.
5. Lõikes 1 osutatud individuaalset 
baasrasvasisaldust kohandatakse 
vajaduse korral käesoleva määruse 
jõustumisel ja pärast seda iga kvoodiaasta 
alguses nii, et iga liikmesriigi puhul ei 
ületaks individuaalsete tegelike 
rasvasisalduste kaalutud keskmine 0,1 
grammi kilogrammi kohta [X] lisas 
kehtestatud baasrasvasisaldusest.

Or. es

Muudatusettepanek 1533
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 q (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 103 q
Riiklik reserv

1. Iga liikmesriik kehtestab VII b lisas 
kindlaks määratud tootmiskvootide osana 
riikliku reservi, võttes eelkõige arvesse 
artikli 105 e kohaseid eraldisi. Teatud 
juhtudel täiendatakse riigi reservi, võttes 
teatud artiklis 105 i kirjeldatud koguseid, 
pidades kinni osa artiklis 105 m 
kirjeldatud ülekantavatest kogustest või 
vähendades kõiki individuaalseid kvoote. 
Kõnealused kvoodid säilitavad oma 
esialgse eesmärgi, st need jäävad kas 
tarnete või otseturustamise jaoks.
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2. Kõik liikmesriigile eraldatud 
lisakvoodid suunatakse automaatselt 
riiklikku reservi ning jagatakse vastavalt 
prognoositavatele vajadustele tarnete ja 
otseturustamise vahel.
3. Riiklikku reservi suunatud kvootidel ei 
ole baasrasvasisaldust.

Or. pl

Muudatusettepanek 1534
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 q (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 103 q
Riiklik reserv

1. Iga liikmesriik kehtestab uues VI b 
lisas kindlaks määratud tootmiskvootide 
osana riikliku reservi, võttes eelkõige 
arvesse artikli 105 d kohaseid eraldisi. 
Vajaduse korral täiendatakse riiklikku 
reservi, võttes tagasi mõned artiklis 105 h 
sätestatud kogused, pidades artikli 105 l 
kohaselt kinni teatava osa ülekantust või 
vähendades kõiki individuaalseid kvoote. 
Kõnealused kvoodid säilitavad oma 
esialgse eesmärgi, st need jäävad kas 
tarnete või otseturustamise jaoks.
2. Kõik liikmesriigile eraldatud 
lisakvoodid suunatakse automaatselt 
riiklikku reservi ning jagatakse vastavalt 
prognoositavatele vajadustele tarnete ja 
otseturustamise vahel.
3. Riiklikku reservi suunatud kvootidel ei 
ole baasrasvasisaldust.

Or. pt
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Muudatusettepanek 1535
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 q (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 103 q
Riiklik reserv

1. Iga liikmesriik kehtestab … lisas 
kindlaks määratud tootmiskvootide osana 
riikliku reservi, milles tehakse muu 
hulgas artiklis 101 c ette nähtud eraldisi.
Vajaduse korral täiendatakse riiklikku 
reservi, võttes tagasi mõned artiklis 101 g 
sätestatud kogused, pidades artikli 101 k 
kohaselt kinni teatava osa ülekantust või 
vähendades kõiki individuaalseid kvoote. 
Kõnealused kvoodid säilitavad oma 
esialgse eesmärgi, st need jäävad kas 
tarnete või otseturustamise jaoks.
2. Kõik liikmesriigile eraldatud 
lisakvoodid suunatakse automaatselt 
riiklikku reservi ning jagatakse vastavalt 
prognoositavatele vajadustele tarnete ja 
otseturustamise vahel.
3. Riiklikku reservi suunatud kvootidel ei 
ole baasrasvasisaldust.

Or. es

Muudatusettepanek 1536
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 r h (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 103 r
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Tegevusetuse juhtumid
1. Kui füüsiline või juriidiline isik, kellel 
on individuaalne kvoot, ei täida enam 12-
kuulise perioodi jooksul artiklis 105 b 
lõike 1 punktis c sätestatud tingimusi, 
kantakse vastav kogus riigi reservi 
hiljemalt järgmise kalendriaasta 1. 
aprillil, välja arvatud juhul, kui see isik 
alustab enne nimetatud kuupäeva taas 
tootmistegevust artikli 105 b lõike 1punkti 
c tähenduses.
Kui isik või üksus alustab taas 
tootmistegevusega hiljemalt kvootidest 
ilmajäämisele järgneva teise kvoodiaasta 
lõpus, tagastatakse sellele isikule hiljemalt 
taotluse esitamise kuupäevale järgnevaks 
1. aprilliks kõik individuaalsed kvoodid 
või osa neist, millest ta on ilma jäänud.
2. Kui tootjad ei turusta vähemalt ühe 
kvoodiaasta jooksul kogust, mis on võrdne 
vähemalt 85%ga nende individuaalsest 
kvoodist, võivad liikmesriigid otsustada, 
kas ja millistel tingimustel suunata 
kasutamata kvoot või osa sellest tagasi 
riiklikku reservi.
Liikmesriigid võivad määrata kindlaks, 
millistel tingimustel kvoot uuesti 
asjaomasele tootjale jagatakse, kui ta 
peaks turustamisega uuesti alustama.
3. Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata siiski 
vääramatu jõu juhtude ning 
nõuetekohaselt põhjendatud ja pädeva 
asutuse tunnustatud juhtude korral, mis 
mõjutavad ajutiselt asjaomaste tootjate 
tootmisvõimsust.

Or. pl

Muudatusettepanek 1537
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 r (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 105 r
Tegevusetuse juhud

1. Kui füüsiline või juriidiline isik, kellel 
on individuaalsed kvoodid, ei vasta 
kvoodiaasta jooksul enam artikli 105 a 
punktis c osutatud nõuetele, lähevad 
vastavad kogused hiljemalt järgmise 
kalendriaasta 1. aprilliks tagasi riiklikku 
reservi, välja arvatud juhul, kui 
kõnealune isik alustab enne kõnealust 
kuupäeva uuesti tootmistegevust artikli 
105 a punkti c tähenduses. Kui isik või 
üksus alustab taas tootmistegevusega 
hiljemalt kvootidest ilmajäämisele 
järgneva teise kvoodiaasta lõpus, 
tagastatakse sellele isikule hiljemalt 
taotluse esitamise kuupäevale järgnevaks 
1. aprilliks kõik individuaalsed kvoodid 
või osa neist, millest ta on ilma jäänud.
2. Kui tootja ei turusta vähemalt ühe 
kvoodiaasta jooksul kogust, mis on võrdne 
vähemalt 85%ga tema individuaalsest 
kvoodist, võib asjaomane liikmesriik 
otsustada, kas ja millistel tingimustel 
suunata kasutamata kvoot või osa sellest 
tagasi riiklikku reservi. Liikmesriik võib 
määrata kindlaks, millistel tingimustel 
kvoot uuesti asjaomasele tootjale 
jagatakse, kui see peaks turustamisega 
uuesti alustama.
3. Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata siiski 
vääramatu jõu juhtude ning 
nõuetekohaselt põhjendatud ja pädeva 
asutuse tunnustatud juhtude korral, mis 
mõjutavad ajutiselt asjaomaste tootjate 
tootmisvõimsust.

Or. pt

Muudatusettepanek 1538
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
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Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 r (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 103 r
Tegevusetuse juhud

1. Kui füüsiline või juriidiline isik, kellel 
on individuaalsed kvoodid, lõpetab piima 
tootmise ja turustamise kvoodiaasta 
jooksul, lähevad vastavad kogused 
hiljemalt järgmise kalendriaasta 1. 
aprilliks tagasi riiklikku reservi, välja 
arvatud juhul, kui kõnealune isik hakkab 
enne kõnealust kuupäeva uuesti tootjaks.
Kui isik või üksus alustab taas 
tootmistegevusega hiljemalt kvootidest 
ilmajäämisele järgneva teise kvoodiaasta 
lõpus, tagastatakse sellele isikule hiljemalt 
taotluse esitamise kuupäevale järgnevaks 
1. aprilliks kõik individuaalsed kvoodid 
või osa neist, millest ta on ilma jäänud.
2. Kui tootjad ei turusta vähemalt ühe 
kvoodiaasta jooksul kogust, mis on võrdne 
vähemalt 85%ga nende individuaalsest 
kvoodist, võivad liikmesriigid otsustada, 
kas ja millistel tingimustel suunata 
kasutamata kvoot või osa sellest tagasi 
riiklikku reservi. Liikmesriigid võivad 
määrata kindlaks, millistel tingimustel 
kvoot uuesti asjaomasele tootjale 
jagatakse, kui ta peaks turustamisega 
uuesti alustama.
3. Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata siiski 
vääramatu jõu juhtude ning 
nõuetekohaselt põhjendatud ja pädeva 
asutuse tunnustatud juhtude korral, mis 
mõjutavad ajutiselt asjaomaste tootjate 
tootmisvõimsust.

Or. es
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Muudatusettepanek 1539
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 s (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 103 s
Ajutised ülekanded

1. Liikmesriigid lubavad iga kvoodiaasta 
lõpus selle kvoodiaasta kohta kanda 
ajutiselt üle individuaalsete kvootide osa, 
mida tootjad, kelle kasutuses need on, ei 
kavatse kasutada.
Liikmeriigid võivad reguleerida 
ülekandmist tootjate kategooriate või 
piimatööstuse struktuuri alusel, võivad 
piirata seda kokkuostja või piirkonna 
tasemeni, lubada täielikku ülekandmist 
artikli 105 i lõikes 3 osutatud juhtudel ja 
määrata, millises ulatuses võib ülekandja 
ülekandmist korrata.
2. Iga liikmesriik võib otsustada lõike 1 
sätteid mitte kohaldada, kui vähemalt üks 
järgmistest kriteeriumidest on täidetud:
a) vajadus soodustada struktuurimuutusi 
ja -kohandusi;
b) peamiselt halduslikud vajadused.

Or. pl

Muudatusettepanek 1540
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 s (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 103 s
Ajutised ülekanded
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1. Liikmesriigid lubavad iga kvoodiaasta 
lõpus selle kvoodiaasta kohta kanda 
ajutiselt üle individuaalsete kvootide osa, 
mida tootjad, kelle kasutuses need on, ei 
kavatse kasutada. Liikmesriigid võivad 
korraldada ülekandetoiminguid 
asjaomaste tootjakategooriate või 
piimatootmise struktuuride alusel, piirata 
nende tegemist kokkuostjate tasandil või 
teatavates piirkondades, lubada artikli 105 
h lõikes 3 osutatud juhtudel täielikke 
ülekandmisi ning määrata kindlaks, 
millises ulatuses võib ülekandja teha uusi 
ülekandmistoiminguid.
2. Iga liikmesriik võib teha otsuse mitte 
kohaldada lõiget 1 ühel või mõlemal 
järgmisel põhjusel:
a) vajadus soodustada struktuurimuutusi 
ja -kohandusi;
b) tungivad halduslikud vajadused.

Or. pt

Muudatusettepanek 1541
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 s (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 103 s
Ajutised ülekanded

1. Liikmesriigid lubavad iga kvoodiaasta 
lõpus selle kvoodiaasta kohta kanda 
ajutiselt üle individuaalsete kvootide osa, 
mida tootjad, kelle kasutuses need on, ei 
kavatse kasutada. Liikmesriigid võivad 
korraldada ülekandetoiminguid 
asjaomaste tootjakategooriate või 
piimatootmise struktuuride alusel, piirata 
nende tegemist kokkuostjate tasandil või 
teatavates piirkondades, lubada artikli 101 
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g lõikes 3 osutatud juhtudel täielikke 
ülekandmisi ning määrata kindlaks, 
millises ulatuses võib ülekandja teha uusi 
ülekandmistoiminguid.
2. Iga liikmesriik võib teha otsuse mitte 
kohaldada lõiget 1 ühel või mõlemal 
järgmisel põhjusel:
a) vajadus soodustada struktuurimuutusi 
ja -kohandusi;
b) tungivad halduslikud vajadused.

Or. es

Muudatusettepanek 1542
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 t (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 103 t
Kvootide koos maaga ülekandmine

1. Individuaalsed kvoodid lähevad koos 
põllumajandusettevõttega üle selle üle 
võtnud tootjatele, kui ettevõte müüakse, 
liisitakse, antakse üle tegeliku või 
eeldatava pärandina või mis tahes muul 
viisil, millel on tootjatele samalaadsed 
õiguslikud tagajärjed, vastavalt 
liikmesriikide määratletavatele 
üksikasjalikele eeskirjadele, võttes arvesse 
piimatootmiseks kasutatavat maa-ala või 
muid objektiivseid kriteeriume ning 
vajaduse korral mis tahes kokkuleppeid 
poolte vahel. See osa kvoodist, mida ei ole 
asjakohasel juhul koos 
põllumajandusettevõttega üle kantud, 
lisatakse riiklikku reservi.
2. Kui kvoodid on üle kantud või kui need 
kantakse üle lõike 1 alusel 
põllumajandusmaa rendilepingute kaudu 
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või muul sarnase mõjuga viisil, võivad 
liikmesriigid otsustada, et kvooti ei kanta 
üle koos põllumajandusettevõttega, tehes 
seda objektiivsete kriteeriumide alusel ja 
tagamaks, et kvoodid kantaks üle vaid 
tootjatele.
3. Kui maa kantakse üle ametiasutustele 
ja/või üldsuse huvides kasutamiseks või 
kui valduse üleminek toimub 
mittepõllumajanduslikel eesmärkidel, 
tagavad liikmesriigid vajalike meetmete 
võtmise poolte seaduslike huvide kaitseks 
ja eelkõige selleks, et valduse loovutanud 
tootjatel oleks võimalus piimatootmist 
soovi korral jätkata.
4. Kui pooled ei saavuta maa rendilepingu 
aegumisel kokkulepet ja rendilepingut ei 
ole võimalik samadel tingimustel 
pikendada, samuti samalaadsete õiguslike 
tagajärgedega olukordades, kantakse 
kõnealused individuaalsed kvoodid 
kooskõlas liikmesriikide vastuvõetud 
sätetega täielikult või osaliselt üle tootjale, 
kelle valdusesse põllumajandusettevõte 
läheb, võttes arvesse poolte õiguspäraseid 
huve.

Or. pl

Muudatusettepanek 1543
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 t (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 103 t
Kvootide koos maaga ülekandmine

1. Individuaalsed kvoodid lähevad koos 
põllumajandusettevõttega üle selle üle 
võtnud tootjatele, kui ettevõte müüakse, 
liisitakse, antakse üle tegeliku või 
eeldatava pärandina või mis tahes muul 
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viisil, millel on tootjatele samalaadsed 
õiguslikud tagajärjed, vastavalt 
liikmesriikide määratletavatele 
üksikasjalikele eeskirjadele, võttes arvesse 
piimatootmiseks kasutatavat maa-ala või 
muid objektiivseid kriteeriume ning 
vajadusel mis tahes kokkuleppeid poolte 
vahel. See osa kvoodist, mida ei ole 
asjakohasel juhul koos 
põllumajandusettevõttega üle kantud, 
lisatakse riiklikku reservi.
2. Kui kvoodid on lõike 1 kohaselt üle 
kantud või kantakse üle rendilepingute 
või muu samalaadseid õiguslikke 
tagajärgi kaasa toova vahendi abil, võivad 
liikmesriigid otsustada objektiivsete 
kriteeriumide alusel ja eesmärgiga tagada 
kvootide jaotamine üksnes tootjatele, et 
kvooti ei kanta üle koos ettevõttega.
3. Kui maa kantakse üle ametiasutustele 
ja/või üldsuse huvides kasutamiseks või 
kui valduse üleminek toimub 
mittepõllumajanduslikel eesmärkidel, 
tagavad liikmesriigid vajalike meetmete 
võtmise poolte seaduslike huvide kaitseks 
ja eelkõige selleks, et valduse loovutanud 
tootjatel oleks võimalus piimatootmist 
soovi korral jätkata.
4. Kui pooled ei saavuta maa rendilepingu 
aegumisel kokkulepet ja rendilepingut ei 
ole võimalik samadel tingimustel 
pikendada, samuti samalaadsete õiguslike 
tagajärgedega olukordades, kantakse 
kõnealused individuaalsed kvoodid 
kooskõlas liikmesriikide vastuvõetud 
sätetega täielikult või osaliselt üle tootjale, 
kelle valdusesse põllumajandusettevõte 
läheb, võttes arvesse poolte õiguspäraseid 
huve.

Or. pt

Muudatusettepanek 1544
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
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Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 t (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 103 t
Kvootide koos maaga ülekandmine

1. Individuaalsed kvoodid lähevad koos 
põllumajandusettevõttega üle selle üle 
võtnud tootjatele, kui ettevõte müüakse, 
liisitakse, antakse üle tegeliku või 
eeldatava pärandina või mis tahes muul 
viisil, millel on tootjatele samalaadsed 
õiguslikud tagajärjed, vastavalt 
liikmesriikide määratletavatele 
üksikasjalikele eeskirjadele, võttes arvesse 
piimatootmiseks kasutatavat maa-ala või 
muid objektiivseid kriteeriume ning 
vajaduse korral mis tahes kokkuleppeid 
poolte vahel. See osa kvoodist, mida ei ole 
asjakohasel juhul koos 
põllumajandusettevõttega üle kantud, 
lisatakse riiklikku reservi.
2. Kui kvoodid on lõike 1 kohaselt üle 
kantud või kantakse üle rendilepingute 
või muu samalaadseid õiguslikke 
tagajärgi kaasa toova vahendi abil, võivad 
liikmesriigid otsustada objektiivsete 
kriteeriumide alusel ja eesmärgiga tagada 
kvootide jaotamine üksnes tootjatele, et 
kvooti ei kanta üle koos ettevõttega.
3. Kui maa kantakse üle ametiasutustele 
või üldsuse huvides kasutamiseks või kui 
valduse üleminek toimub 
mittepõllumajanduslikel eesmärkidel, 
tagavad liikmesriigid vajalike meetmete 
võtmise poolte seaduslike huvide kaitseks 
ja eelkõige selleks, et valduse loovutanud 
tootjatel oleks võimalus piimatootmist 
soovi korral jätkata.
4. Kui pooled ei saavuta maa rendilepingu 
aegumisel kokkulepet ja rendilepingut ei 
ole võimalik samadel tingimustel 
pikendada, samuti samalaadsete õiguslike 
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tagajärgedega olukordades, kantakse 
kõnealused individuaalsed kvoodid 
kooskõlas liikmesriikide vastuvõetud 
sätetega täielikult või osaliselt üle tootjale, 
kelle valdusesse põllumajandusettevõte 
läheb, võttes arvesse poolte õiguspäraseid 
huve.

Or. es

Muudatusettepanek 1545
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 u (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 103 u
Ülekandmise erimeetmed
1. Piimatootmise struktuuri edukaks 
muutmiseks või keskkonna 
parandamiseks võivad liikmesriigid 
kooskõlas oma sätestatavate eeskirjadega 
ja asjaomaste poolte õiguspäraseid huve 
arvesse võttes:
a) maksta tootjatele, kes loobuvad 
lõplikult kogu piimatootmisest või 
loobuvad sellest osaliselt, hüvitist ühe- või 
mitmeaastase osamaksuna ning suunata 
sel teel vabanevad individuaalsed kvoodid 
riiklikku reservi;
b) määrata objektiivsete kriteeriumide 
alusel kindlaks tingimused, mille korral 
pädev asutus või selle asutuse määratud 
organ võib kvoodiaasta alguses tootjatele 
tasu eest ümber jaotada individuaalseid 
kvoote, millest teised tootjad on eelmise 
kvoodiaasta lõpuks lõplikult loobunud, 
saades selle eest hüvitist ühe- või 
mitmeaastase osamaksuna, mis on võrdne 
eespool nimetatud tasuga;
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c) koondada ja kontrollida kvootide ilma 
maata üleminekuid;
d) näha ette juhul, kui maa on kantud üle 
eesmärgiga parandada keskkonda, et 
asjaomane individuaalne kvoot 
eraldatakse tootjale, kes on maast 
loobunud, kuid soovib piimatootmist 
jätkata;
e) määrata objektiivsete kriteeriumide 
alusel kindlaks piirkonnad või 
varumisalad, mille piires piimatootmise 
struktuuri parandamiseks lubatakse 
individuaalseid piimakvoote üle kanda, 
ilma et läheks üle vastav maa;
f) lubada tootja poolt pädevale asutusele 
või selle asutuse määratud organile 
esitatud taotluse korral piimatootmise 
struktuuri põllumajandusettevõtte 
tasandil parandamiseks või tootmise 
laiendamise võimaldamiseks kvoote 
lõplikult üle kanda, ilma et läheks üle 
vastav maa, või vastupidi.
2. Lõiget 1 võib rakendada liikmesriigi 
tasandil, asjakohasel piirkondlikul 
tasandil või määratletud varumisaladel.

Or. pl

Muudatusettepanek 1546
Janusz Wojciechowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 u (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 103 u
Ülekandmise erimeetmed

1. Piimatootmise struktuuri edukaks 
muutmiseks või keskkonna 
parandamiseks võivad liikmesriigid 
kooskõlas oma sätestatavate eeskirjadega 
ja asjaomaste poolte õiguspäraseid huve 
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arvesse võttes:
a) maksta tootjatele, kes loobuvad 
lõplikult kogu piimatootmisest või 
loobuvad sellest osaliselt, hüvitist ühe- või 
mitmeaastase osamaksuna ning suunata 
sel teel vabanevad individuaalsed kvoodid 
riiklikku reservi;
b) määrata objektiivsete kriteeriumide 
alusel kindlaks tingimused, mille korral 
pädev asutus või selle asutuse määratud 
organ võib kvoodiaasta alguses tootjatele 
tasu eest ümber jaotada individuaalseid 
kvoote, millest teised tootjad on eelmise 
kvoodiaasta lõpuks lõplikult loobunud, 
saades selle eest hüvitist ühe- või 
mitmeaastase osamaksuna, mis on võrdne 
eespool nimetatud tasuga;
c) koondada ja kontrollida kvootide ilma 
maata üleminekuid;
d) näha ette juhul, kui maa on kantud üle 
eesmärgiga parandada keskkonda, et 
asjaomane individuaalne kvoot 
eraldatakse tootjale, kes on maast 
loobunud, kuid soovib piimatootmist 
jätkata;
e) määrata objektiivsete kriteeriumide 
alusel kindlaks piirkonnad või 
varumisalad, mille piires piimatootmise 
struktuuri parandamiseks lubatakse 
individuaalseid piimakvoote üle kanda, 
ilma et läheks üle vastav maa;
f) lubada tootja poolt pädevale asutusele 
või selle asutuse määratud organile 
esitatud taotluse korral piimatootmise 
struktuuri põllumajandusettevõtte 
tasandil parandamiseks või tootmise 
laiendamise võimaldamiseks kvoote 
lõplikult üle kanda, ilma et läheks üle 
vastav maa, või vastupidi.
2. Lõiget 1 võib rakendada liikmesriigi 
tasandil, asjakohasel piirkondlikul 
tasandil või määratletud varumisaladel.

Or. pl
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Muudatusettepanek 1547
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 u (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 103 u
Ülekandmise erimeetmed

1. Piimatootmise struktuuri edukaks 
muutmiseks või keskkonna 
parandamiseks võivad liikmesriigid 
kooskõlas oma sätestatavate eeskirjadega 
ja asjaomaste poolte õiguspäraseid huve 
arvesse võttes:
a) maksta tootjatele, kes loobuvad 
lõplikult kogu piimatootmisest või 
loobuvad sellest osaliselt, hüvitist ühe- või 
mitmeaastase osamaksuna ning suunata 
sel teel vabanevad individuaalsed kvoodid 
riiklikku reservi;
b) määrata objektiivsete kriteeriumide 
alusel kindlaks tingimused, mille korral 
pädev asutus või selle asutuse määratud 
organ võib kvoodiaasta alguses tootjatele 
tasu eest ümber jaotada individuaalseid 
kvoote, millest teised tootjad on eelmise 
kvoodiaasta lõpuks lõplikult loobunud, 
saades selle eest hüvitist ühe- või 
mitmeaastase osamaksuna, mis on võrdne 
eespool nimetatud tasuga;
c) koondada ja kontrollida kvootide ilma 
maata üleminekuid;
d) näha ette juhul, kui maa on kantud üle 
eesmärgiga parandada keskkonda, et 
asjaomane individuaalne kvoot 
eraldatakse tootjale, kes on maast 
loobunud, kuid soovib piimatootmist 
jätkata;
e) määrata objektiivsete kriteeriumide 
alusel kindlaks piirkonnad või 
varumisalad, mille piires piimatootmise 
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struktuuri parandamiseks lubatakse 
individuaalseid piimakvoote üle kanda, 
ilma et läheks üle vastav maa;
f) lubada tootja poolt pädevale asutusele 
või selle asutuse määratud organile 
esitatud taotluse korral piimatootmise 
struktuuri põllumajandusettevõtte 
tasandil parandamiseks või tootmise 
laiendamise võimaldamiseks kvoote 
lõplikult üle kanda, ilma et läheks üle 
vastav maa, või vastupidi.
2. Lõiget 1 võib rakendada liikmesriigi 
tasandil, asjakohasel piirkondlikul 
tasandil või määratletud varumisaladel.

Or. pt

Muudatusettepanek 1548
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 u (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 103 u
Ülekandmise erimeetmed

1. Piimatootmise struktuuri edukaks 
muutmiseks või keskkonna 
parandamiseks võivad liikmesriigid 
kooskõlas oma sätestatavate eeskirjadega 
ja asjaomaste poolte õiguspäraseid huve 
arvesse võttes:
a) maksta tootjatele, kes kogu 
piimatootmisest või osast sellest lõplikult 
loobuvad, hüvitist ühe või mitme aastase 
osamaksuna ning suunata sel teel 
vabanevad individuaalsed kvoodid 
riiklikku reservi;
b) määrata objektiivsete kriteeriumide 
alusel kindlaks tingimused, mille korral 
pädev asutus või selle asutuse määratud 
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organ võib kvoodiaasta alguses tootjatele 
tasu eest ümber jaotada individuaalseid 
kvoote, millest teised tootjad on eelmise 
kvoodiaasta lõpuks lõplikult loobunud, 
saades selle eest hüvitist ühe- või
mitmeaastase osamaksuna, mis on võrdne 
eespool nimetatud tasuga;
c) koondada ja kontrollida kvootide ilma 
maata üleminekuid;
d) näha ette juhul, kui maa on kantud üle 
eesmärgiga parandada keskkonda, et 
asjaomane individuaalne kvoot 
eraldatakse tootjale, kes on maast 
loobunud, kuid soovib piimatootmist 
jätkata;
e) määrata objektiivsete kriteeriumide 
alusel kindlaks piirkonnad või 
varumisalad, mille piires piimatootmise 
struktuuri parandamiseks lubatakse 
individuaalseid piimakvoote üle kanda, 
ilma et läheks üle vastav maa;
f) lubada tootja poolt pädevale asutusele 
või selle asutuse määratud organile 
esitatud taotluse korral piimatootmise 
struktuuri põllumajandusettevõtte 
tasandil parandamiseks või tootmise 
laiendamise võimaldamiseks kvoote 
lõplikult üle kanda, ilma et läheks üle 
vastav maa, või vastupidi.
2. Lõiget 1 võib rakendada liikmesriigi 
tasandil, asjakohasel piirkondlikul 
tasandil või määratletud varumisaladel.

Or. es


