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Muudatusettepanek 1096
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetusprogrammid koosnevad järgmistest 
osadest:
a) kavandatud meetmete üksikasjalik 
kirjeldus ja nende arvudes väljendatud 
eesmärgid;
b) peetud konsultatsioonide tulemused;
c) eelhindamine, mis näitab eeldatavat 
tehnilist, majanduslikku, keskkonnaalast 
ja sotsiaalset mõju;
d) meetmete rakendamise ajakava;
e) üldine rahastamistabel, mis hõlmab 
ressursside kasutamist ja kavandatud 
soovituslikku meetmetevahelist vahendite 
jaotust kooskõlas IV lisas sätestatud 
ülemmääradega;
f) järelevalveks ja hindamiseks 
kasutatavad kriteeriumid ja arvulised 
näitajad ning meetmed, millega tagatakse 
toetusprogrammide tõhus ja 
nõuetekohane rakendamine, ning
g) toetusprogrammi rakendamise eest 
vastutavate pädevate asutuste ja organite 
nimed.

Or. en

Muudatusettepanek 1097
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 3 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Artiklit 39 a ei kohaldata, kui 
liikmesriigi ainsaks toetusprogrammi 
meetmeks on artiklis 42 osutatud 
vahendite ümberpaigutamine ühtsesse 
otsemaksete kavasse.

Or. fr

Selgitus

Siinkohal korratakse määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 103k lõiget 4, millega nähakse ette, 
et liikmesriigid, kes paigutavad kõik vahendid ühtsesse otsemaksete kavasse, ei pea esitama 
teotusprogrammi.

Muudatusettepanek 1098
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 39 a
Toetusprogrammide sisu

Toetusprogrammid koosnevad järgmistest 
osadest:
a) kavandatud meetmete üksikasjalik 
kirjeldus ja nende arvudes väljendatud 
eesmärgid;
b) peetud konsultatsioonide tulemused;
c) eelhindamine, mis näitab eeldatavat 
tehnilist, majanduslikku, keskkonnaalast 
ja sotsiaalset mõju;
d) meetmete rakendamise ajakava;
e) üldine rahastamistabel, mis hõlmab 
ressursside kasutamist ja kavandatud 
soovituslikku meetmetevahelist vahendite 
jaotust kooskõlas X lisas sätestatud 
ülemmääradega;
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f) järelevalveks ja hindamiseks 
kasutatavad kriteeriumid ja arvulised 
näitajad ning meetmed, millega tagatakse 
toetusprogrammide tõhus ja 
nõuetekohane rakendamine,
ning
g) toetusprogrammi rakendamise eest 
vastutavate pädevate asutuste ja organite 
nimed.

Or. de

Selgitus

Toetusprogrammide sisu on väga oluline osa ja seda tuleb käsitleda põhiõigusaktis. Määruse 
ettepaneku (2010)799 artikkel 134 tuleb seepärast lisada käesolevasse määruse 
ettepanekusse.

Muudatusettepanek 1099
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) toetus ühtse otsemaksete kava alusel
vastavalt artiklile 42;

a) pakkumise koondamise toetusmeetmed
vastavalt artiklile 42;

Or. fr

Muudatusettepanek 1100
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) toetus ühtse otsemaksete kava alusel 
vastavalt artiklile 42;

a) pakkumise koondamise toetusmeetmed
vastavalt artiklile 42;

Or. pt



PE494.486v01-00 6/169 AM\909520ET.doc

ET

Muudatusettepanek 1101
José Bové
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) müügi edendamine vastavalt artiklile 
43;

b) kvaliteedikriteeriumide edendamine 
vastavalt artiklile 43;

Or. fr

Muudatusettepanek 1102
José Bové
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) parimate tavade vahetamine säästva 
tootmise nüüdisaegsete süsteemide vallas;

Or. fr

Muudatusettepanek 1103
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) toetusprogramm 
viinamarjakasvatuseks järskudel nõlvadel 
vastavalt artiklile 44 a;

Or. de
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Selgitus

Järsud nõlvad kui traditsioonilised viinamarjakasvatuskohad on kvaliteetveinide tootmise, 
veiniturismi, gastronoomia ja muu edasise majandustegevuse alus.  Seepärast tuleks võtta 
meetmeid nende piirkondade kaitseks, kus viinamarjade kasvatamine on eriti raske ja 
tööjõukulukas, ning abikõlblike meetmete hulka tuleks lisada eraldi toetusprogramm 
viinamarjakasvatusele järskudel nõlvadel.

Muudatusettepanek 1104
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) toorelt koristamine vastavalt artiklile 
45;

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 1105
José Bové
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) toorelt koristamine vastavalt artiklile 
45;

d) pakkumise korraldamine vastavalt 
artiklile 45;

Or. fr

Muudatusettepanek 1106
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõik 1 – punkt h a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h a) kontsentreeritud viinamarjavirde 
kasutamine vastavalt artiklile 49 a;

Or. it

Muudatusettepanek 1107
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Erandina lõikest 3 võivad 
liikmesriigid kooskõlas riigiabi käsitlevate 
ühenduse eeskirjadega anda siseriiklikku 
abi artiklites 43, 47 ja 48 osutatud 
meetmetele.

Or. it

Muudatusettepanek 1108
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühtne otsemaksete kava ja toetus 
viinamarjakasvatajatele

Pakkumise koondamise toetusmeetmed

Or. en

Muudatusettepanek 1109
Maria do Céu Patrão Neves
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühtne otsemaksete kava ja toetus 
viinamarjakasvatajatele

Veinisektori pakkumiste koondamise 
toetusmeetmed

Or. pt

Muudatusettepanek 1110
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetusprogrammid võivad hõlmata 
üksnes viinamarjakasvatajatele antavat 
toetust toetusõiguste eraldamise vormis, 
mille kohta on liikmesriigid teinud otsuse 
1. detsembriks 2012 vastavalt määruse 
(EL) nr [KOM(2010) 799] artiklile 137 
ning kõnealuses artiklis sätestatud 
tingimuste kohaselt.

välja jäetud

Or. pt

Muudatusettepanek 1111
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetusprogrammid võivad hõlmata 
üksnes viinamarjakasvatajatele antavat 
toetust toetusõiguste eraldamise vormis, 
mille kohta on liikmesriigid teinud otsuse 
1. detsembriks 2012 vastavalt määruse
(EL) nr [KOM(2010) 799] artiklile 137 
ning kõnealuses artiklis sätestatud 

Kui artiklis 40 osutatud meetmeid 
haldavad käesoleva määruse artikli 106 
kohaselt tunnustatud 
tootjaorganisatsioonid, tuleks neid 
eelistada rahalise vahendite eraldamisel. 
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tingimuste kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 1112
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kui artiklis 40 osutatud meetmeid 
haldavad käesoleva määruse artikli 106 
kohaselt tunnustatud 
tootjaorganisatsioonid, tuleks nendega 
rahaliste vahendite eraldamisel tegelda 
esmajärjekorras. 

Or. pt

Muudatusettepanek 1113
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Müügiedendamine kolmandates riikides Müügiedendamine

Or. en

Muudatusettepanek 1114
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Müügiedendamine kolmandates riikides Müügiedendamine
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Or. en

Muudatusettepanek 1115
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Müügiedendamine kolmandates riikides Müügiedendamine

Or. en

Muudatusettepanek 1116
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva artikli kohane toetus hõlmab 
teavitus- või müügiedendusmeetmeid, mis 
on suunatud liidu veinidele kolmandates 
riikides, et suurendada nende 
konkurentsivõimet kõnealustes riikides.

1. Käesoleva artikli kohane toetus hõlmab 
teavitus- või müügiedendusmeetmeid, mis 
on suunatud liidu veinidele kolmandates 
riikides ja siseturul, et suurendada nende 
konkurentsivõimet.

Or. it

Muudatusettepanek 1117
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva artikli kohane toetus hõlmab 
teavitus- või müügiedendusmeetmeid, mis 

1. Käesoleva artikli kohane toetus hõlmab 
teavitus- või müügiedendusmeetmeid, mis 
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on suunatud liidu veinidele kolmandates 
riikides, et suurendada nende 
konkurentsivõimet kõnealustes riikides.

on suunatud liidu veinidele kolmandates 
riikides ja siseturul, et suurendada nende 
konkurentsivõimet.

Or. it

Muudatusettepanek 1118
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva artikli kohane toetus hõlmab 
teavitus- või müügiedendusmeetmeid, mis 
on suunatud liidu veinidele kolmandates 
riikides, et suurendada nende 
konkurentsivõimet kõnealustes riikides.

1. Käesoleva artikli kohane toetus hõlmab 
teavitus- või müügiedendusmeetmeid, mis 
on suunatud liidu veinidele siseturul või 
kolmandates riikides, et suurendada nende 
konkurentsivõimet kõnealustes riikides.

Or. en

Muudatusettepanek 1119
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva artikli kohane toetus hõlmab 
teavitus- või müügiedendusmeetmeid, mis 
on suunatud liidu veinidele kolmandates 
riikides, et suurendada nende 
konkurentsivõimet kõnealustes riikides.

1. Käesoleva artikli kohane toetus hõlmab 
teavitus- või müügiedendusmeetmeid, mis 
on suunatud liidu veinidele siseturul või 
kolmandates riikides, et suurendada nende 
konkurentsivõimet kõnealustes riikides.

Or. en

Selgitus

Suurem osa Euroopa veinist müüakse siseturul. Näites müüdi 2010. aastal 55% liikmesriikide 
veiniekspordist summas 8,3 miljardit eurot ELi turul (allikas: ComExt). Pealegi on viimastel 
aastatel kasvanud märgatavalt Euroopa veiniimport kolmandate riikide turgudelt. Artiklit 
tuleks muuta, et tegelda ka müügiedendusega siseturul.
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Muudatusettepanek 1120
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva artikli kohane toetus hõlmab 
teavitus- või müügiedendusmeetmeid, mis 
on suunatud liidu veinidele kolmandates 
riikides, et suurendada nende 
konkurentsivõimet kõnealustes riikides.

1. Käesoleva artikli kohane toetus hõlmab 
teavitus- või müügiedendusmeetmeid, mis 
on suunatud liidu veinidele kolmandate 
riikide siseturul, et suurendada nende 
konkurentsivõimet kõnealustes riikides.

Or. en

Muudatusettepanek 1121
José Bové
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva artikli kohane toetus hõlmab 
teavitus- või müügiedendusmeetmeid, mis 
on suunatud liidu veinidele kolmandates 
riikides, et suurendada nende 
konkurentsivõimet kõnealustes riikides.

1. Käesoleva artikli kohane toetus hõlmab 
teavitus- või müügiedendusmeetmeid, mis 
on suunatud liidu kvaliteetveinidele
kolmandates riikides, et suurendada nende 
konkurentsivõimet kõnealustes riikides.

Or. fr

Muudatusettepanek 1122
José Bové
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 3 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) avalikke suhteid, müügiedendus- või 
reklaamimeetmeid, eelkõige neid, mis 
rõhutavad liidu toodete eeliseid, eriti 
seoses kvaliteedi, toiduohutuse või
keskkonnasõbralikkusega;

a) avalikke suhteid, müügiedendus- või 
reklaamimeetmeid, eelkõige neid, mis 
rõhutavad liidu toodete eeliseid, eriti 
seoses kvaliteedi, toiduohutuse ja säästva 
tootmise nüüdisaegsete süsteemidega, mis 
vähendavad pestitsiidide ja keemiliste 
väetiste kasutamist;

Or. fr

Muudatusettepanek 1123
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) teavituskampaaniaid, mis tutvustavad 
eelkõige päritolunimetusi, geograafilisi 
tähiseid ja mahetootmist hõlmavaid liidu 
süsteeme;

c) teavituskampaaniaid, mis tutvustavad 
eelkõige päritolunimetusi, geograafilisi 
tähiseid ja mahetootmist hõlmavaid liidu 
süsteeme; sel eesmärgil oleks soovitav 
sõlmida lepingud kolmandate riikide 
peamiste jaekaubanduskettidega, et 
tagada nende toodete kohta 
müügikohtades tarbijatele antava teabe 
võimalikult suur selgus;

Or. it

Muudatusettepanek 1124
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Georgios Papastamkos, Raffaele Baldassarre, Carlo 
Fidanza, Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 43 a
Oliivisektori suhteks tuleks rakendada 
veinisektoris kehtiva toetussüsteemiga 
sarnast süsteemi, mis põhineb 
põllumajandustoodete ühise 
turukorralduse kaudu rahastatavatel 
riiklikel programmidel.
Komisjonil tuleks ühe aasta jooksul pärast 
käesoleva määruse jõustumist kavandada 
süsteem, millega seatakse raamid 
oliivisektori riiklikule toetusprogrammile, 
määratakse kindlaks selles sisalduvad 
meetmeid ja kaasrahastamise vajadus.

Or. en

Muudatusettepanek 1125
José Bové
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 43 a
Parimate tavade vahetamine säästva 

tootmise nüüdisaegsete süsteemide vallas
1. Sellest meetmest saadav abi peaks 
võimaldama omandada uusi oskusi 
parimate tavade vahetamisega säästva 
tootmise nüüdisaegsete süsteemide vallas, 
mis vastavad tingimusnormidest 
rangematele nõuetele.
2. Lõikes 1 osutatud meetmeid 
kohaldatakse viinamarjakasvatus- ja 
veinitootmissüsteemide suhtes, mis 
suurendavad muldkatet, vähendavad 
oluliselt pestitsiidide ja keemiliste väetiste 
kasutamist ning suurendavad eri sortide 
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viljelemist.
3. Lõikes 1 nimetatud meetmete hulka 
võivad kuuluda:
a) säästva viinamarjakasvatuse parimate 
tavade valimine ja kirjeldamine;
b) põllumajandusalane koolitus ja 
nüüdisaegsete säästvate 
põllumajandussüsteemide suutlikkuse 
suurendamine;
c) vahetuskülastused;
d) nüüdisaegsete säästvate 
viinamarjakasvatustavade levitamise 
teenused.

Or. fr

Muudatusettepanek 1126
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 43 a
Mõõduka tarbimise edendamine siseturul
Eelmisi artikleid kohaldatakse ka ELi 
siseturul, pöörates erilist tähelepanu veini 
mõõdukale ja arukale tarbimisele.

Or. es

Selgitus

Siin on tegevust järjepidevuse küsimusega. Ei ole mõistlik võtta Euroopa tarbijatelt 
võimalust, mida ELi rahastamisega pakutakse kolmandate riikide tarbijatele. 

Muudatusettepanek 1127
José Bové
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 3 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Viinamarjaistanduste ümberkorraldus- ja 
muutmistoetus võib hõlmata ainult ühte 
või mitut järgmist tegevust:

3. Viinamarjaistanduste ümberkorraldus- ja 
muutmistoetus peab hõlmama ainult ühte 
või mitut järgmist tegevust:

Or. fr

Muudatusettepanek 1128
José Bové
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 3 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) sordivahetus, sealhulgas 
ümberpookimine;

a) sortide arvu suurendamine, sealhulgas 
ümberpookimine;

Or. fr

Muudatusettepanek 1129
José Bové
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 3 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) pestitsiidide kasutamise 
vähendamine;
c b) vahekultuuride või püsivate 
kattekultuuride kasutuselevõtt.

Or. fr
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Muudatusettepanek 1130
José Bové
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Viinamarjaistanduste ümberkorraldus- ja 
muutmistoetuse vormid võivad olla üksnes 
järgmised:

4. Veinitootmise täiustamise ning
viinamarjaistanduste ümberkorraldus- ja 
muutmistoetuse vormid võivad olla üksnes 
järgmised:

Or. fr

Muudatusettepanek 1131
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liidu toetus viinamarjaistanduste 
ümberkorraldamise ja muutmise tegelike 
kulude katmiseks ei tohi olla suurem kui 
50 %. Vähem arenenud piirkondades
viinamarjaistanduste ümberkorraldamiseks 
ja muutmiseks antav liidu rahaline toetus ei 
ületa 75 %.

6. Liidu toetus viinamarjaistanduste 
ümberkorraldamise ja muutmise tegelike 
kulude katmiseks ei tohi olla suurem kui 
50 %. Vähem arenenud ja 
üleminekupiirkondades
viinamarjaistanduste ümberkorraldamiseks 
ja muutmiseks antav liidu rahaline toetus ei 
või olla rohkem kui 75 %.

Or. es

Muudatusettepanek 1132
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Viinamarjaistanduste 
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ümberkorraldamise ja muutmise toetust 
makstakse viinapuude kasvuala põhjal, 
mis määratakse kindlaks viinapuujuurte 
välispiiri järgi, millele lisatakse 
puhverala, mille laius võrdub poolega 
ridadevahelisest kaugusest. 
Liikmesriigid sätestavad toetuste 
rakendusala ja määra käsitlevad 
üksikasjalikud eeskirjad. Eeskätt võib ette 
näha kindlasummalise toetuse maksmise, 
toetuse ülemmäära hektari kohta ja 
toetuse kohandamise objektiivsete 
kriteeriumide alusel.

Or. fr

Selgitus

Need olulised punktid tulenevad komisjoni määrusest (EÜ) nr 555/2008.

Muudatusettepanek 1133
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 44 a
Järsunõlvalistel aladel 
viinamarjakasvatuse toetusprogramm 
Järsunõlvalistel aladel 
viinamarjakasvatuse toetusprogrammi 
osana võetud meetmete eesmärk on 
kaitsta pikemas perspektiivis 
viinamarjakasvatust palju tööjõudu 
nõudvatel nõlvadel, järskudel nõlvadel ja 
terrassidel, parandades selle 
konkurentsivõimet.
toetust võib anda kindlasummalise toetuse 
vormis hektari kohta ja selle määrab 
asjaomane liikmesriik või kohandatud 
toetusena, mis määratakse kindlaks selle 
põhjal, kui järsk on nõlv..
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Or. de

Selgitus

Järsud nõlvad kui traditsioonilised viinamarjakasvatuskohad on kvaliteetveinide tootmise, 
veiniturismi, gastronoomia ja muu edasise majandustegevuse alus.  Seepärast tuleks võtta 
meetmeid nende piirkondade kaitseks, kus viinamarjade kasvatamine on eriti raske ja 
tööjõukulukas, ning abikõlblike meetmete hulka tuleks lisada eraldi toetusprogramm 
viinamarjakasvatusele järskudel nõlvadel.

Muudatusettepanek 1134
José Bové
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 45 välja jäetud
Toorelt koristamine

1. Käesolevas artiklis tähendab toorelt 
koristamine ebaküpsete 
viinamarjakobarate täielikku hävitamist 
või eemaldamist, mille tulemusel 
asjaomase ala saak langeb nullini.
2. Toorelt koristamise toetuse eesmärk on 
taastada liidu veinituru pakkumise ja 
nõudluse tasakaal, et vältida turukriise.
3. Toorelt koristamise toetust võib anda 
hüvitisena kindlasummalise toetuse 
vormis hektari kohta ja selle määrab 
asjaomane liikmesriik.
Toetus ei tohi olla suurem kui 50 % 
viinamarjakobarate hävitamise või 
eemaldamise otseste kulude summast ning 
sissetuleku kaotusest seoses sellise 
hävitamise või eemaldamisega.
4. Asjaomased liikmesriigid kehtestavad 
objektiivsetel kriteeriumidel põhineva 
süsteemi tagamaks, et toorelt koristamise 
meetme alusel üksikisikutest 
veinitootjatele antav hüvitis ei ületaks 
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lõike 3 teises lõigus osutatud ülemmäära.

Or. fr

Muudatusettepanek 1135
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toorelt koristamise toetuse eesmärk on 
taastada liidu veinituru pakkumise ja 
nõudluse tasakaal, et vältida turukriise.

2. Toorelt koristamise toetuse eesmärk on 
aidata parandada viinamarjade kvaliteeti 
ja turukriiside vältimiseks taastada liidu 
veinituru pakkumise ja nõudluse tasakaalu.

Or. it

Muudatusettepanek 1136
Elisabeth Jeggle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ühisfondide loomiseks antava toetusega 
abistatakse tootjaid, kes soovivad end 
turukõikumiste vastu kindlustada.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. de

Muudatusettepanek 1137
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ühisfondide loomiseks antava toetusega 
abistatakse tootjaid, kes soovivad end 
turukõikumiste vastu kindlustada.

1. Ühisfondide toetusega abistatakse 
tootjaid, kes soovivad end turukõikumiste 
vastu kindlustada.

Or. en

Muudatusettepanek 1138
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ühisfondide loomiseks antava toetusega 
abistatakse tootjaid, kes soovivad end 
turukõikumiste vastu kindlustada.

1. Ühisfondide toetusega abistatakse 
tootjaid, kes soovivad end turukõikumiste 
vastu kindlustada.

Or. en

Muudatusettepanek 1139
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ühisfondide loomiseks antava toetusega 
abistatakse tootjaid, kes soovivad end 
turukõikumiste vastu kindlustada.

1. Ühisfondide loomiseks ja 
tugevdamiseks antava toetusega 
abistatakse tootjaid, kes soovivad end 
turukõikumiste vastu kindlustada.

Or. it

Muudatusettepanek 1140
Rareş-Lucian Niculescu



AM\909520ET.doc 23/169 PE494.486v01-00

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ühisfondide loomiseks antavat toetust 
võib anda ajutise ja väheneva abi vormis, 
et katta fondide halduskulusid.

2. Ühisfondide toetust võib anda, et katta:

a) ühisfondide loomise halduskulusid 
ajutise ja väheneva abi vormis;
b) ühisfondidest põllumajandustootjatele 
rahaliseks hüvitamiseks makstavaid 
summasid. Lisaks sellele võivad rahalised 
toetused olla seotud ühisfondide selliste 
kommertslaenude põhiosa ja intresside 
tagasimaksmisega, mis on võetud 
põllumajandustootjatele kriisiolukorra 
puhul rahalise hüvitise maksmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 1141
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ühisfondide loomiseks antavat toetust 
võib anda ajutise ja väheneva abi vormis, 
et katta fondide halduskulusid.

2. Ühisfondide loomiseks antavat toetust 
võib anda, et katta fondide halduskulusid, 
ja osa summadest makstakse liikmetele 
majandusliku kahju hüvitamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 1142
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ühisfondide loomiseks antavat toetust 
võib anda ajutise ja väheneva abi vormis, 
et katta fondide halduskulusid.

2. Ühisfondide loomiseks ja 
tugevdamiseks antavat toetust võib anda 
ajutise ja väheneva toetuse vormis, et katta 
fondide halduskulusid.

Or. it

Muudatusettepanek 1143
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ühisfondide loomiseks antavat toetust 
võib anda ajutise ja väheneva abi vormis, 
et katta fondide halduskulusid.

2. Ühisfondide loomiseks antavat toetust 
võib anda ajutise ja väheneva abi vormis, 
et katta fondide halduskulusid ja osa 
summadest makstakse liikmetele 
majandusliku kahju hüvitamiseks.

Or. pt

Muudatusettepanek 1144
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Saagikindlustuse toetuse eesmärk on 
kaitsta tootjate sissetulekut 
loodusõnnetuste, halbade 
ilmastikutingimuste, taimehaiguste või 
kahjurite leviku mõjude eest.

1. Saagikindlustuse toetuse eesmärk on 
kaitsta tootjate sissetulekut ja katta 
tootjaorganisatsioonide ja/või ühistute 
ja/või nende liikmete turuosa kaotusi
loodusõnnetuste, halbade 
ilmastikutingimuste, taimehaiguste või 
kahjurite leviku mõjude tõttu.
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Or. en

Muudatusettepanek 1145
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Saagikindlustuse toetuse eesmärk on 
kaitsta tootjate sissetulekut 
loodusõnnetuste, halbade 
ilmastikutingimuste, taimehaiguste või 
kahjurite leviku mõjude eest.

1. Saagikindlustuse toetuse eesmärk on 
kaitsta tootjate sissetulekut ja katta 
tootjaorganisatsioonide, ühistute ja/või 
nende liikmete turuosa kaotusi
loodusõnnetuste, halbade 
ilmastikutingimuste, taimehaiguste või 
kahjurite leviku mõjude tõttu.

Or. pt

Muudatusettepanek 1146
José Bové
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Abisaajad peavad tõendama, et nad on 
võtnud kõik vajalikud 
riskiennetusmeetmed, mis on loetletud XX 
lisas.

Or. fr

Muudatusettepanek 1147
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 2 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) 80 % kindlustusmaksetest, mille tootjad 
on tasunud enda kindlustamiseks 
loodusõnnetustega võrreldavate halbade 
ilmastikutingimuste põhjustatud kahju 
vastu;

a) 80 % kindlustusmaksetest, mille tootjad, 
tootjaorganisatsioonid ja/või ühistud on 
tasunud enda kindlustamiseks 
loodusõnnetustega võrreldavate halbade 
ilmastikutingimuste põhjustatud kahju 
vastu;

Or. en

Muudatusettepanek 1148
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) 80 % kindlustusmaksetest, mille tootjad 
on tasunud enda kindlustamiseks 
loodusõnnetustega võrreldavate halbade 
ilmastikutingimuste põhjustatud kahju 
vastu;

a) 80 % kindlustusmaksetest, mille tootjad 
või tootjaorganisatsioonid ja ühistud on 
tasunud enda kindlustamiseks 
loodusõnnetustega võrreldavate halbade 
ilmastikutingimuste põhjustatud kahju 
vastu;

Or. en

Muudatusettepanek 1149
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) 80 % kindlustusmaksetest, mille tootjad 
on tasunud enda kindlustamiseks
loodusõnnetustega võrreldavate halbade 
ilmastikutingimuste põhjustatud kahju 
vastu;

a) 80 % kindlustusmaksetest, mille tootjad 
või tootjaorganisatsioonid ja ühistud on 
tasunud enda kindlustamiseks 
loodusõnnetustega võrreldavate halbade 
ilmastikutingimuste põhjustatud kahju 
vastu;
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Or. pt

Muudatusettepanek 1150
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 2 – punkt b – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) 50 % kindlustusmaksetest, mille tootjad 
on tasunud enda kindlustamiseks:

b) 50 % kindlustusmaksest, mille tootjad, 
tootjaorganisatsioonid ja/või ühistud on 
tasunud enda kindlustamiseks:

Or. en

Muudatusettepanek 1151
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 2 – punkt b – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) 50 % kindlustusmaksetest, mille tootjad 
on tasunud enda kindlustamiseks:

b) 50 % kindlustusmaksest, mille tootjad 
või tootjaorganisatsioonid ja ühistud on 
tasunud enda kindlustamiseks:

Or. en

Muudatusettepanek 1152
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 2 – punkt b – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) 50 % kindlustusmaksetest, mille tootjad 
on tasunud enda kindlustamiseks:

b) 50 % kindlustusmaksest, mille tootjad 
või tootjaorganisatsioonid ja ühistud on 
tasunud enda kindlustamiseks:
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Or. pt

Muudatusettepanek 1153
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Investeeringud Investeeringud siseturul ja kolmandates 
riikides

Or. es

Muudatusettepanek 1154
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Investeeringud Investeeringud siseturul ja kolmandates 
riikides

Or. es

Muudatusettepanek 1155
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Investeeringud Investeeringud ja muud abikõlblikud 
kulud

Or. es
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Muudatusettepanek 1156
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Toetust võib anda nii materiaalseteks kui 
ka mittemateriaalseteks investeeringuteks 
töötlemisrajatistesse, veinitehaste 
infrastruktuuri ja veini turustamisse, mis 
parandavad ettevõtte majanduse üldist 
tulemuslikkust ja on seotud ühe või mitme 
järgmise tegevusega:

1. Toetust võib anda nii materiaalseteks kui 
ka mittemateriaalseteks investeeringuteks 
töötlemisrajatistesse, veinitehaste 
infrastruktuuri, turustusstruktuuridesse ja 
-vahenditesse, sealhulgas 
spetsialiseerunud inimressursid, ja 
piiritustehastesse, mis parandavad 
ettevõtte majanduse üldist tulemuslikkust 
ja turunõudlusega kohandumise võimet 
ning suurendavad konkurentsivõimet 
siseturul ja kolmandates riikides ja on 
seotud ühe või mitme järgmise tegevusega:

Or. es

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on kohandada meedet sektori tegelike vajadustega, mis 
eeldavad enamat kui investeeringuid infrastruktuuri ja seadmetesse. Paljudel juhtudel on vaja 
teha investeeringuid spetsialiseerunud inimressurssidesse ja mittemateriaalsesse varasse.

Muudatusettepanek 1157
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Toetust võib anda nii materiaalseteks kui 
ka mittemateriaalseteks investeeringuteks 
töötlemisrajatistesse, veinitehaste 
infrastruktuuri ja veini turustamisse, mis 
parandavad ettevõtte majanduse üldist 
tulemuslikkust ja on seotud ühe või mitme 

1. Toetust võib anda nii materiaalseteks kui 
ka mittemateriaalseteks investeeringuteks 
töötlemisrajatistesse, veinitehaste 
infrastruktuuri, turustusstruktuuridesse ja 
-vahenditesse, mis parandavad ettevõtte 
majanduse üldist tulemuslikkust ja 
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järgmise tegevusega: turunõudlusega kohandumise võimet ning 
suurendavad konkurentsivõimet siseturul 
ja kolmandates riikides ja on seotud ühe 
või mitme järgmise tegevusega:

Or. es

Muudatusettepanek 1158
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Toetust võib anda nii materiaalseteks kui 
ka mittemateriaalseteks investeeringuteks 
töötlemisrajatistesse, veinitehaste 
infrastruktuuri ja veini turustamisse, mis 
parandavad ettevõtte majanduse üldist 
tulemuslikkust ja on seotud ühe või mitme 
järgmise tegevusega:

1. Toetust võib anda nii materiaalseteks kui 
ka mittemateriaalseteks investeeringuteks 
töötlemisrajatistesse, veinitehaste 
infrastruktuuri ja veini turustamisse, 
sealhulgas mittemateriaalsed 
investeeringud, mis parandavad ettevõtte 
majanduse üldist tulemuslikkust ja on 
seotud ühe või mitme järgmise tegevusega:

Or. en

Muudatusettepanek 1159
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Toetust võib anda nii materiaalseteks kui 
ka mittemateriaalseteks investeeringuteks 
töötlemisrajatistesse, veinitehaste 
infrastruktuuri ja veini turustamisse, mis 
parandavad ettevõtte majanduse üldist 
tulemuslikkust ja on seotud ühe või mitme 
järgmise tegevusega:

1. Toetust võib anda nii materiaalseteks kui 
ka mittemateriaalseteks investeeringuteks 
ja muudeks abikõlblikeks kuludeks, mis 
on seotud töötlemisrajatiste, veinitehaste 
infrastruktuuri ja veini turustamisega, mis 
parandavad ettevõtte majanduse üldist 
tulemuslikkust, suurendavad 
konkurentsivõimet siseturul ning 
kolmandates riikides ja on seotud ühe või 
mitme järgmise tegevusega:
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Or. es

Muudatusettepanek 1160
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Toetust võib anda nii materiaalseteks kui 
ka mittemateriaalseteks investeeringuteks 
töötlemisrajatistesse, veinitehaste 
infrastruktuuri ja veini turustamisse, mis 
parandavad ettevõtte majanduse üldist 
tulemuslikkust ja on seotud ühe või mitme 
järgmise tegevusega:

1. Toetust võib anda nii materiaalseteks kui 
ka mittemateriaalseteks investeeringuteks
(sealhulgas kollektiivkaubamärkide 
registreerimine) töötlemisrajatistesse, 
veinitehaste infrastruktuuri, 
piiritusetehastesse ja veini turustamisse, 
mis parandavad ettevõtte majanduse üldist 
tulemuslikkust ja on seotud ühe või mitme 
järgmise tegevusega:

Or. it

Muudatusettepanek 1161
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Toetust võib anda nii materiaalseteks kui 
ka mittemateriaalseteks investeeringuteks 
töötlemisrajatistesse, veinitehaste 
infrastruktuuri ja veini turustamisse, mis 
parandavad ettevõtte majanduse üldist 
tulemuslikkust ja on seotud ühe või mitme 
järgmise tegevusega:

1. Toetust võib anda nii materiaalseteks kui 
ka mittemateriaalseteks investeeringuteks
(sealhulgas kollektiivkaubamärkide 
registreerimine) töötlemisrajatistesse, 
veinitehaste infrastruktuuri, 
piiritusetehastesse ja veini turustamisse, 
mis parandavad ettevõtte majanduse üldist 
tulemuslikkust ja on seotud ühe või mitme 
järgmise tegevusega:

Or. it
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Muudatusettepanek 1162
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Toetust võib anda nii materiaalseteks kui 
ka mittemateriaalseteks investeeringuteks 
töötlemisrajatistesse, veinitehaste 
infrastruktuuri ja veini turustamisse, mis 
parandavad ettevõtte majanduse üldist 
tulemuslikkust ja on seotud ühe või mitme 
järgmise tegevusega:

1. Toetust võib anda nii materiaalseteks kui 
ka mittemateriaalseteks investeeringuteks 
ja muudeks abikõlblikeks kuludeks, mis 
on seotud töötlemisrajatiste, veinitehaste 
infrastruktuuri ja veini turustamisega, mis 
parandavad ettevõtte majanduse üldist 
tulemuslikkust ja on seotud ühe või mitme 
järgmise tegevusega:

Or. es

Muudatusettepanek 1163
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) VI lisa II osas osutatud 
viinamarjasaaduste tootmine või 
turustamine;

a) VI lisa II osas osutatud 
viinamarjasaaduste tootmine või 
turustamine, sealhulgas mittemateriaalsed 
investeeringud;

Or. en

Muudatusettepanek 1164
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) VI lisa II osas osutatud 
viinamarjasaaduste tootmine või 
turustamine;

a) VI lisa II osas osutatud 
viinamarjasaaduste tootmine või 
turustamine, sealhulgas mittemateriaalsed 
investeeringud;

Or. pt

Muudatusettepanek 1165
José Bové
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) nüüdisaegsete põllumajanduslike ja 
säästva tootmise meetmete väljatöötamine.

Or. fr

Muudatusettepanek 1166
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Käesoleva artikli tähenduses loetakse 
abikõlblikeks kuludeks materiaalsete 
ja/või inimressursside kasutuselevõtt 
eesmärgiga parandada käesoleva määruse 
VI lisa II osa kohaste ELi veinitoodete 
turustamist. Seda meedet võib kohaldada 
kogu ELi territooriumil, sealhulgas 
asjaomase abi taotleja päritoluriik.

Or. es
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Muudatusettepanek 1167
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 kohast toetuse ülemmäära 
kohaldatakse ainult mikro-, väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate suhtes 
komisjoni 6. mai 2003. aasta soovituse 
2003/361/EÜ (mikro-, väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate 
määratluse kohta) 25 tähenduses.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1168
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 kohast toetuse ülemmäära 
kohaldatakse ainult mikro-, väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate suhtes 
komisjoni 6. mai 2003. aasta soovituse 
2003/361/EÜ (mikro-, väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate 
määratluse kohta) 25 tähenduses.

Lõike 1 kohast toetuse ülemmäära 
makstakse peamiselt käesoleva määruse 
artikli 106 kohaselt tunnustatud 
tootjaorganisatsioonidele.

Or. en

Muudatusettepanek 1169
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 2 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 kohast toetuse ülemmäära 
kohaldatakse ainult mikro-, väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate suhtes 
komisjoni 6. mai 2003. aasta soovituse 
2003/361/EÜ (mikro-, väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate 
määratluse kohta) 25 tähenduses.

Lõike 1 kohast toetuse ülemmäära 
makstakse peamiselt käesoleva määruse 
artikli 106 kohaselt tunnustatud 
tootjaorganisatsioonidele.

Or. pt

Muudatusettepanek 1170
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 kohast toetuse ülemmäära 
kohaldatakse ainult mikro-, väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate suhtes
komisjoni 6. mai 2003. aasta soovituse 
2003/361/EÜ (mikro-, väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate 
määratluse kohta) 25 tähenduses.

Lõike 1 kohast toetuse ülemmäära 
kohaldatakse ettevõtjate, 
tootjaorganisatsioonide või ühistute 
suhtes.

Or. es

Muudatusettepanek 1171
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 kohast toetuse ülemmäära 
kohaldatakse ainult mikro-, väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate suhtes
komisjoni 6. mai 2003. aasta soovituse 
2003/361/EÜ (mikro-, väikeste ja keskmise 

Lõike 1 kohast toetuse ülemmäära 
kohaldatakse käesoleva määruse artikli 
106 kohaste tootjaorganisatsioonide ning 
mikro-, väikeste ja keskmise suurusega
ettevõtjate suhtes komisjoni 6. mai 2003. 
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suurusega ettevõtjate määratluse kohta) 25

tähenduses.
aasta soovituse 2003/361/EÜ (mikro-, 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
määratluse kohta) 25 tähenduses.

Or. es

Muudatusettepanek 1172
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina esimesest lõigust võib toetuse 
ülemmäära kohaldada aluslepingu artiklis 
349 osutatud äärepoolseimate piirkondade 
ning määruse (EÜ) nr 1405/200626 artikli 1 
lõikes 2 määratletud Egeuse mere 
väikesaarte kõigi ettevõtjate suhtes. 
Soovituse 2003/361/EÜ lisa I jaotise 
artikli 2 lõikega 1 hõlmamata ettevõtjate 
suhtes, kellel on vähem kui 750 töötajat 
või kelle käive on väiksem kui 
200 miljonit eurot, vähendatakse abi 
ülemmäära poole võrra.

Toetuse ülemmäära võib kohaldada 
aluslepingu artiklis 349 osutatud 
äärepoolseimate piirkondade ning määruse 
(EÜ) nr 1405/20062626 artikli 1 lõikes 2 
määratletud Egeuse mere väikesaarte kõigi 
ettevõtjate suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 1173
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina esimesest lõigust võib toetuse 
ülemmäära kohaldada aluslepingu artiklis 
349 osutatud äärepoolseimate piirkondade 
ning määruse (EÜ) nr 1405/200626 artikli 1 
lõikes 2 määratletud Egeuse mere 
väikesaarte kõigi ettevõtjate suhtes.
Soovituse 2003/361/EÜ lisa I jaotise 

Toetuse ülemmäära võib kohaldada 
aluslepingu artiklis 349 osutatud 
äärepoolseimate piirkondade ning määruse 
(EÜ) nr 1405/200626 artikli 1 lõikes 2 
määratletud Egeuse mere väikesaarte kõigi 
ettevõtjate suhtes.
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artikli 2 lõikega 1 hõlmamata ettevõtjate 
suhtes, kellel on vähem kui 750 töötajat 
või kelle käive on väiksem kui 
200 miljonit eurot, vähendatakse abi 
ülemmäära poole võrra.

Or. pt

Muudatusettepanek 1174
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina esimesest lõigust võib toetuse 
ülemmäära kohaldada aluslepingu artiklis 
349 osutatud äärepoolseimate piirkondade 
ning määruse (EÜ) nr 1405/200626 artikli 1 
lõikes 2 määratletud Egeuse mere 
väikesaarte kõigi ettevõtjate suhtes. 
Soovituse 2003/361/EÜ lisa I jaotise 
artikli 2 lõikega 1 hõlmamata ettevõtjate 
suhtes, kellel on vähem kui 750 töötajat
või kelle käive on väiksem kui 
200 miljonit eurot, vähendatakse abi 
ülemmäära poole võrra.

Toetuse ülemmäära võib kohaldada 
aluslepingu artiklis 349 osutatud 
äärepoolseimate piirkondade ning määruse 
(EÜ) nr 1405/200626 artikli 1 lõikes 2 
määratletud Egeuse mere väikesaarte kõigi 
ettevõtjate suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 1175
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina esimesest lõigust võib toetuse 
ülemmäära kohaldada aluslepingu artiklis 
349 osutatud äärepoolseimate piirkondade 
ning määruse (EÜ) nr 1405/200626 artikli 1 
lõikes 2 määratletud Egeuse mere 

Erandina esimesest lõigust võib toetuse 
ülemmäära kohaldada aluslepingu artiklis 
349 osutatud äärepoolseimate piirkondade 
ning määruse (EÜ) nr 1405/200626 artikli 1
lõikes 2 määratletud Egeuse mere 
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väikesaarte kõigi ettevõtjate suhtes.
Soovituse 2003/361/EÜ lisa I jaotise 
artikli 2 lõikega 1 hõlmamata ettevõtjate 
suhtes, kellel on vähem kui 750 töötajat
või kelle käive on väiksem kui 
200 miljonit eurot, vähendatakse abi 
ülemmäära poole võrra.

väikesaarte kõigi ettevõtjate suhtes.

Or. es

Muudatusettepanek 1176
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Abikõlblikeks kuludeks ei peeta määruse 
(EL) nr [KOM(2011) 615] artikli 59 
lõikes 3 sätestatud abikõlbmatuid kulusid.

3. Abikõlblikud kulud on järgmised:

a) kinnisvara ehitamine, soetamine, sh 
liisinguga soetamine, või parandamine;
b) uute masinate ja seadmete ostmine või 
liisimine, sealhulgas arvutitarkvara, 
ülempiiriga kuni vara turuväärtuseni;
c) punktides a ja b osutatud kulutustega 
seotud üldkulud, nagu arhitekti-, 
inseneri- ja konsultatsioonitasud, 
teostatavusuuringute ning patentide või 
litsentside omandamise kulud.
Erandina punktist b võivad liikmesriigid 
mikro-, väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate puhul komisjoni soovituse 
2003/361/EÜ tähenduses nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel sätestada 
tingimused, mille kohaselt võib kasutatud 
seadmete ostmist käsitada abikõlblike 
kuludena.
Ainult uuendamiseks tehtud 
investeeringud ei ole abikõlblik kulu.
Abikõlblikeks kuludeks ei peeta määruse 
(EL) nr [KOM(2011) 615] artikli 59 
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lõikes 3 sätestatud abikõlbmatuid kulusid.

Or. fr

Selgitus

Komisjoni määruses (EÜ) nr 555/2008 kehtestatud abikõlblikkuse kriteeriumid on olulised 
osad, mis tuleb sätestada põhiõigusaktis.

Muudatusettepanek 1177
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) 50 % vähem arenenud piirkondades; a) 60 % vähem arenenud piirkondades;

Or. pt

Muudatusettepanek 1178
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) 50 % vähem arenenud piirkondades; a) 50 % vähem arenenud ja 
üleminekupiirkondades;

Or. es

Muudatusettepanek 1179
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 4 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) 40 % muudes kui vähem arenenud 
piirkondades;

b) 50 % muudes kui vähem arenenud 
piirkondades;

Or. pt

Muudatusettepanek 1180
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) 75 % aluslepingu artiklis 349 osutatud 
äärepoolseimate piirkondade puhul;

c) 85 % aluslepingu artiklis 349 osutatud 
äärepoolseimate piirkondade puhul;

Or. pt

Muudatusettepanek 1181
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 4 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) 65 % määruse (EÜ) nr 1405/2006 artikli 
1 lõikes 2 määratletud väiksemate Egeuse 
saarte puhul.

d) 75 % määruse (EÜ) nr 1405/2006 artikli 
1 lõikes 2 määratletud väiksemate Egeuse 
saarte puhul.

Or. pt

Muudatusettepanek 1182
Georgios Papastamkos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 4 – punkt d
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) 65 % määruse (EÜ) nr 1405/2006 artikli 
1 lõikes 2 määratletud väiksemate Egeuse 
saarte puhul.

d) 75 % määruse (EÜ) nr 1405/2006 artikli 
1 lõikes 2 määratletud väiksemate Egeuse 
saarte puhul.

Or. el

Muudatusettepanek 1183
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Käesoleva artikli tähenduses loetakse 
muudeks abikõlblikeks kuludeks 
materiaalsete ja/või inimressursside 
kasutuselevõtt eesmärgiga parandada 
käesoleva määruse VI lisa II osa kohaste 
ELi veinitoodete turustamist.

Or. es

Selgitus

See annab võimaluse kasutada abi turundusspetsialistide palkamiseks: praegune 
kohaldamisala on väga piiratud ja see hõlmab ainult investeeringuid ladudesse ja muusse 
turundamist parandavatesse vahenditesse. 

Muudatusettepanek 1184
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 b. Seda meedet võib kohaldada kogu 
ELi territooriumil, sealhulgas asjaomase 
abi taotleja päritoluriik.
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Or. es

Selgitus

Võimaldab abi saada ka riigis, kus projekt esitatakse. 

Muudatusettepanek 1185
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 48 a
Vastavalt artiklile 48 on muud 
abikõlblikud kulud materiaalsed varad või 
kvalifitseeritud inimressurss eesmärgiga 
parandada käesoleva määruse VI lisa II 
osa kohaselt ELis toodetud veinitoodete 
turustamist.

Or. en

Muudatusettepanek 1186
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. fr

Muudatusettepanek 1187
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 1 osutatud destilleerimise, 
milleks on antud toetust, käigus saadud 
alkoholi kasutatakse üksnes tööstuslikult 
või energia saamiseks, et vältida 
konkurentsi moonutamist.

välja jäetud

Or. pt

Muudatusettepanek 1188
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 1 osutatud destilleerimise, 
milleks on antud toetust, käigus saadud 
alkoholi kasutatakse üksnes tööstuslikult 
või energia saamiseks, et vältida
konkurentsi moonutamist.

3. Lõikes 1 osutatud destilleerimise, 
milleks on antud toetust, käigus saadud 
alkoholi kasutatakse üksnes tööstuslikult 
või energia saamiseks viisil, mis ei 
moonuta konkurentsi.

Or. pl

Muudatusettepanek 1189
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Toetust makstakse destilleerijatele, 
kes töötlevad destilleerimiseks tarnitud 
tooted vähemalt 92 %-se 
alkoholisisaldusega toorpiirituseks.
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Liikmesriigid võivad anda toetust 
ettemaksena enne meetme rakendamist 
tingimusel, et abisaaja on esitanud 
tagatise.

Or. fr

Muudatusettepanek 1190
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. fr

Selgitus

Komisjoni määruses (EÜ) nr 555/2008 kehtestatud abikõlblikkuse kriteeriumid ja abi 
arvestamise meetodid on olulised osad, mis tuleb sätestada põhiõigusaktis.

Muudatusettepanek 1191
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Selleks et ära hoida destilleerimise 
eest kahekordse toetuse andmist, ei 
kohaldata lõikes 3 osutatud alkoholi 
suhtes direktiivi 2009/28/EÜ artikli 21 
lõikes 2 osutatud soodustust, mille 
kohaselt käsitletakse jäätmetest toodetud 
biokütuse panust kaks korda suuremana 
muude biokütuste panusest.
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Or. pl

Selgitus

Dyrektywa 2009/28/WE dotycząca odnawialnych źródeł energii wprowadza szczególne 
preferencje polegające na podwójnym zaliczaniu do realizacji wskaźnika końcowego zużycia 
energii ze źródeł odnawialnych w transporcie biopaliw wytwarzanych z odpadów, do których 
zaliczane są produkty uboczne z produkcji wina.Zastosowanie mechanizmu wsparcia dla 
dobrowolnej lub obowiązkowej destylacji produktów ubocznych powstających podczas 
produkcji wina przy jednoczesnym podwójnym zaliczaniu tych produktów do zużycia energii 
ze źródeł odnawialnych w transporcie może być traktowane jako dwukrotne wsparcie procesu 
destylacji, wpływając na zakłócenia konkurencji na rynku alkoholu.Środki pomocowe na 
rynku wina powinny być tak stosowane, aby nie powodować zakłóceń na rynku alkoholu 
etylowego.

Muudatusettepanek 1192
Janusz Wojciechowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Selleks et ära hoida destilleerimise 
eest kahekordse toetuse andmist, ei 
kohaldata lõikes 3 osutatud alkoholi 
suhtes direktiivi 2009/28/EÜ artikli 21 
lõikes 2 osutatud soodustust, mille 
kohaselt käsitletakse jäätmetest toodetud 
biokütuse panust kaks korda suuremana 
muude biokütuste panusest.

Or. pl

Muudatusettepanek 1193
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 49 a
Kontsentreeritud viinamarjavirde 

kasutamine
1. Toetust võib anda veinitootjatele, kes 
kooskõlas XVa lisas kehtestatud 
tingimustega kasutavad kontsentreeritud 
viinamarjavirret, sealhulgas puhastatud 
kontsentreeritud viinamarjavirret, et 
suurendada toodete naturaalset 
alkoholisisaldust.
2. Abi suurus määratakse kindlaks 
alkoholisisalduse mahuprotsendi ja 
rikastamiseks kasutatud veinivirde koguse 
(hektoliitrites) alusel. 
3. Abi maksimaalsed tasemed selle 
meetme jaoks erinevates 
viinamarjakasvatusvööndites määrab 
kindlaks komisjon.

Or. it

Muudatusettepanek 1194
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Abikõlblikkuse kriteeriumid on oluline teave ja need peavad olema sätestatud põhiõigusaktis.
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Muudatusettepanek 1195
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i a) toetusmeetmete hindamisega;

Or. de

Muudatusettepanek 1196
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) toetusprogrammide esitamise ja vastava 
rahastamiskavaga ning seoses 
toetusprogrammide läbivaatamisega;

a) toetusprogrammide esitamise ja vastava 
rahastamiskavaga;

Or. de

Muudatusettepanek 1197
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) toetusmeetmete hindamisega; välja jäetud

Or. de
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Muudatusettepanek 1198
José Bové
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad mesindussektori 
jaoks koostada riiklikud programmid, mis 
hõlmavad kolmeaastast ajavahemikku.

1. Liikmesriigid võivad mesindussektori 
jaoks koostada riiklikud programmid, mis 
hõlmavad seitsmeaastast ajavahemikku.

Or. fr

Muudatusettepanek 1199
Astrid Lulling, Mariya Gabriel, Jim Higgins

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad mesindussektori 
jaoks koostada riiklikud programmid, mis 
hõlmavad kolmeaastast ajavahemikku.

1. Liikmesriigid võivad mesindussektori 
jaoks koostada riiklikud programmid, mis 
hõlmavad kolmeaastast ajavahemikku.
Need programmid tuleb koostada 
koostöös esindusorganisatsioonide ja 
mesindusühistutega.

Or. en

Muudatusettepanek 1200
Csaba Sándor Tabajdi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad mesindussektori 
jaoks koostada riiklikud programmid, mis 
hõlmavad kolmeaastast ajavahemikku.

1. Liikmesriigid võivad mesindussektori 
jaoks koostada riiklikud programmid, mis 
hõlmavad kolmeaastast ajavahemikku.
Need programmid tuleb koostada 
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koostöös esindusorganisatsioonide ja 
mesindusühistutega.

Or. en

Muudatusettepanek 1201
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad mesindussektori 
jaoks koostada riiklikud programmid, mis 
hõlmavad kolmeaastast ajavahemikku.

1. Liikmesriigid võivad mesindussektori 
jaoks koostada riiklikud programmid, mis 
hõlmavad kolmeaastast ajavahemikku.
Need programmid tuleb koostada 
koostöös esindusorganisatsioonide ja 
mesindusühistutega.

Or. en

Muudatusettepanek 1202
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liidu rahaline toetus 
mesindusprogrammidele ei ületa 50 % 
liikmesriikide kantavatest kuludest.

2. Liidu rahaline toetus 
mesindusprogrammidele on 75 %
liikmesriikide kantavatest kuludest.

Or. es

Muudatusettepanek 1203
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liidu rahaline toetus 
mesindusprogrammidele ei ületa 50 % 
liikmesriikide kantavatest kuludest.

2. Liidu rahaline toetus 
mesindusprogrammidele on vähemalt
50 % liikmesriikide kantavatest kuludest.

Or. es

Muudatusettepanek 1204
Astrid Lulling, Mariya Gabriel, Jim Higgins

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liidu rahaline toetus 
mesindusprogrammidele ei ületa 50 % 
liikmesriikide kantavatest kuludest.

2. Liidu rahaline toetus 
mesindusprogrammidele on 50 % 
liikmesriikide kantavatest kuludest.

Or. en

Muudatusettepanek 1205
Csaba Sándor Tabajdi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liidu rahaline toetus 
mesindusprogrammidele ei ületa 50 % 
liikmesriikide kantavatest kuludest.

2. Liidu rahaline toetus 
mesindusprogrammidele on 50 % 
liikmesriikide kantavatest kuludest.

Or. en

Muudatusettepanek 1206
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liidu rahaline toetus 
mesindusprogrammidele ei ületa 50 % 
liikmesriikide kantavatest kuludest.

2. Liidu rahaline toetus 
mesindusprogrammidele on 50 % 
liikmesriikide kantavatest kuludest.

Or. en

Muudatusettepanek 1207
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liidu rahaline toetus 
mesindusprogrammidele ei ületa 50 % 
liikmesriikide kantavatest kuludest.

2. Liidu rahaline toetus 
mesindusprogrammidele on 50 % 
liikmesriikide kantavatest kuludest.

Or. pl

Selgitus

Muudatusettepanekuga korratakse määruses (EÜ) nr 1234/2007 kasutatud sõnastust, et hoida 
ära võimalikke arusaamatusi ja tagada mesindusprogrammidele 50 % kaasrahastamine ELi 
eelarvest.

Muudatusettepanek 1208
Janusz Wojciechowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liidu rahaline toetus 
mesindusprogrammidele ei ületa 50 % 
liikmesriikide kantavatest kuludest.

2. Liidu rahaline toetus 
mesindusprogrammidele on 50 % 
liikmesriikide kantavatest kuludest.

Or. pl
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Muudatusettepanek 1209
Astrid Lulling, Jim Higgins, Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Selleks et vastata lõikes 2 sätestatud 
liidu rahastamise tingimustele, peavad 
liikmesriigid oma territooriumil 
korraldama mesindussektori tootmis- ja 
turustusstruktuuri uuringuid.

3. Selleks et vastata lõikes 2 sätestatud 
liidu rahastamise tingimustele, peavad 
liikmesriigid oma territooriumil 
kehtestama usaldusväärse 
registreerimissüsteemi, mis võimaldab 
korrapäraselt läbi viia mesilastarude 
loendusi, ning korraldama mesindussektori 
tootmis- ja turustusstruktuuri uuringuid. 
Loenduste ja tarude registreerimise 
rahastamist ei tohi võtta määruse (EÜ) nr 
797/2004 kohaste mee tootmise ja 
turustamise parandamise programmide 
arvelt.
_______________
1ELT L 1/125, 28.4.2004.

Or. fr

Muudatusettepanek 1210
Csaba Sándor Tabajdi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Selleks et vastata lõikes 2 sätestatud 
liidu rahastamise tingimustele, peavad 
liikmesriigid oma territooriumil 
korraldama mesindussektori tootmis- ja 
turustusstruktuuri uuringuid.

3. Selleks et vastata lõikes 2 sätestatud 
liidu rahastamise tingimustele, peavad 
liikmesriigid oma territooriumil 
kehtestama usaldusväärse mesilasperede 
arvu iga-aastase hindamise süsteemi, 
tehes seda võimaluse korral koos mesinike 
ühendustega, ning korraldama 
mesindussektori tootmis- ja 
turustusstruktuuri uuringuid.
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Or. fr

Muudatusettepanek 1211
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Riiklikud mesindusprogrammid 
koostatakse tihedas koostöös 
esindusorganisatsioonide ja 
mesindusühistutega.

Or. bg

Muudatusettepanek 1212
Csaba Sándor Tabajdi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Mesindusprogrammides võib ette 
näha järgmisi meetmeid:
a) tehniline abi mesinikele ja mesinike 
organisatsioonidele;
b) kahjurite, mesilaste haiguste, eriti 
varroosi tõrje;
c) mesilaste rändpidamise 
ratsionaliseerimine;
d) mesindustoodete analüüsimise 
laboratooriumide toetamine eesmärgiga 
aidata mesinikel oma tooteid turustada ja 
suurendada nende väärtust; 
e) liidu mesitarude järelevalve ja arvukuse 
suurendamise abi;
f) koostöö asutustega, mis on 
spetsialiseerunud mesindust ja 
mesindustooteid käsitlevate 
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rakendusuuringute programmide 
täitmisele;
g) turujärelevalve;
h) toodete kvaliteedi parandamine, et 
täielikumalt realiseerida nende väärtust 
turul, toetades muu hulgas tootmisesse või 
turustamisesse tehtavaid materiaalseid ja 
mittemateriaalseid investeeringuid;
i) päritoluriigi kohustuslik märgistamine 
liitu imporditavatel või liidus toodetavatel 
mesindustoodetel ning segudel ja eri 
päritolu toodetel iga päritoluriigi 
osakaalu kohustuslik märgistamine; 

Or. fr

Muudatusettepanek 1213
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Mesindusprogrammides võib ette 
näha järgmisi meetmeid:
a) tehniline abi mesinikele ja mesinike 
organisatsioonidele;
b) kahjurite, mesilaste haiguste, eriti 
varroosi tõrje;
c) mesilaste rändpidamise 
ratsionaliseerimine;
d) mesindussaaduse tootmisesse või 
turustamisesse tehtavate materiaalsete ja 
mittemateriaalsete investeeringute 
toetamine, et parandada mesindustooteid 
analüüsivate laboratooriumide 
tulemuslikkust;
e) liidu mesitarude järelevalve ja arvukuse 
suurendamise toetamine;
f) koostöö asutustega, mis on 
spetsialiseerunud mesindust ja 
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mesindustooteid käsitlevate 
rakendusuuringute programmide 
täitmisele;
g) turujärelevalve;
h) toodete kvaliteedi parandamine, et 
kasutada ära toodete turupotentsiaal;
i) päritoluriigi kohustuslik märgistamine 
liitu imporditavatel või liidus toodetavatel 
mesindustoodetel ning segudel ja eri 
päritolu toodetel iga päritoluriigi 
osakaalu kohustuslik märgistamine;

Or. fr

Muudatusettepanek 1214
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Mesindusprogrammides võib ette 
näha järgmisi meetmeid:
a) tehniline abi mesinikele ja mesinike 
rühmitustele;
b) varroositõrje;
c) mesilaste rändpidamise 
ratsionaliseerimine;
d) mee füüsikalis-keemilisi analüüse 
tegevate laboratooriumide toetamise 
meetmed;
e) toetusmeetmed mesitarude hulga 
suurendamiseks ühenduses;
f) koostöö asutustega, mis on 
spetsialiseerunud mesindust ja 
mesindustooteid käsitlevate 
rakendusuuringute programmide 
täitmisele.

Or. es
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Muudatusettepanek 1215
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Mesindusprogrammides võib ette 
näha järgmisi meetmeid:
а) tehniline abi mesinikele ja mesinike 
organisatsioonidele;
b) varroositõrje;
c) mesilaste rändpidamise 
ratsionaliseerimine;
d) mee füüsikalis-keemilisi analüüse 
tegevate laboratooriumide toetamise 
meetmed;
e) toetusmeetmed mesitarude hulga 
suurendamiseks ühenduses;
f) koostöö asutustega, mis on 
spetsialiseerunud mesindust ja 
mesindustooteid käsitlevate 
rakendusuuringute programmide 
täitmisele.

Or. bg

Muudatusettepanek 1216
José Bové
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 52 a
Eritoetusmeetmed

Mesindusprogrammidesse peavad 
kuuluma järgmised konkreetsed 
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toetusmeetmed:
a) ettevaatusabinõud, sealhulgas 
mesilaste tervise parandamise ja 
pestitsiidide kasutamise vähendamise 
meetmed;
b) taimede, eriti meetaimede liikide 
mitmekesistamine mesinduses;
c) koolitusprogrammid ja programmid, 
millega täiustatakse mesinike oskusi.

Or. fr

Muudatusettepanek 1217
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 52 a
Abikõlblikud meetmed

Artikli 52 kohastes 
mesindusprogrammides võib ette näha 
järgmisi meetmeid:
a) tehniline abi mesinikele ja mesinike 
rühmitustele;
b) varroositõrje;
c) mesilaste rändpidamise
ratsionaliseerimine;
d) mee füüsikalis-keemilisi analüüse 
tegevate laboratooriumide toetamise 
meetmed;
e) toetusmeetmed mesitarude hulga 
suurendamiseks ühenduses;
f) koostöö asutustega, mis on 
spetsialiseerunud mesindust ja 
mesindustooteid käsitlevate 
rakendusuuringute programmide 
täitmisele.
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Or. en

Muudatusettepanek 1218
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre, Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 52 a
Abikõlblikud meetmed

Artikli 52 kohastes 
mesindusprogrammides võib ette näha 
järgmisi meetmeid:
a) tehniline abi mesinikele ja mesinike 
rühmitustele;
b) varroositõrje;
c) mesilaste rändpidamise 
ratsionaliseerimine;
d) mee füüsikalis-keemilisi analüüse 
tegevate laboratooriumide toetamise 
meetmed;
e) toetusmeetmed mesitarude hulga 
suurendamiseks ühenduses;
f) koostöö asutustega, mis on 
spetsialiseerunud mesindust ja 
mesindustooteid käsitlevate 
rakendusuuringute programmide 
täitmisele.

Or. en

Selgitus

Abikõlblike meetmete liike puudutavad üksikasjad peaksid olema esitatud põhiõigusaktis. 
Kehtivas põllumajandustoodete ühise turukorralduse määruses on loetletud meetmete liigid, 
mis võivad kuuluda mesindusprogrammidesse, ning seepärast tuleks need lisada uude 
ettepanekusse.



AM\909520ET.doc 59/169 PE494.486v01-00

ET

Muudatusettepanek 1219
James Nicholson, Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) seoses meetmetega, mida võib lisada 
mesindusprogrammidesse;

a) täiendavate nõuete kohta seoses 
meetmetega, mida võib lisada 
mesindusprogrammidesse;

Or. en

Muudatusettepanek 1220
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) seoses meetmetega, mida võib lisada 
mesindusprogrammidesse;

a) täiendavate nõuete kohta seoses 
meetmetega, mida võib lisada 
mesindusprogrammidesse;

Or. en

Muudatusettepanek 1221
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 54 a
Riigi varud

Toiduga kindlustamiseks võivad riigil olla 
varud kõigis artikli 1 lõikes 2 loetletud 
sektorites.
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Or. es

Muudatusettepanek 1222
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 54 c
Riigi varude üldpõhimõtted

Riigi varud ja ELi toiduga kindlustamise 
programm põhinevad järgmistel 
tingimustel:
a) varude hulk ja kogumine peab vastama 
varem kindlaksmääratud eesmärgile, mis 
on seotud ainult toiduga kindlustamisega;
b) varude kogumis- ja jaotamisprotsess 
peab olema selgesti arusaadav;
c) ostud tehakse kehtivate turuhindadega;
d) Toiduga kindlustamise varudest 
müüakse tooteid vähemalt kehtiva 
turuhinnaga, mis on antud kvaliteediga 
tootel.

Or. es

Selgitus

Need uued vahendid koos muude turumehhanismide, turvavõrkude ja 
riskijuhtimismeetmetega, mis luuakse uue ühise turukorraldusega, võimaldavad piirata 
hindade liigset kõikumist põllumajandusturul, mille eesmärk on hoida ära tõsiseid probleeme 
tootjatele, töötlejatele ja tarbijatele ning teisalt saavutada ühise põllumajanduspoliitika üks 
peamisi strateegilisi eesmärke: toiduga kindlustatus. 

Muudatusettepanek 1223
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 54 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 54 c
Delegeeritud volitused

Selleks et tagada nende toodete kogumine 
ja säilitamine, mis moodustavad olulise 
osa ELi toiduga kindlustamise 
programmist, antakse komisjonile õigus 
võtta kooskõlas artikliga 160 vastu 
delegeeritud õigusakte.

Or. es

Muudatusettepanek 1224
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa II – jaotis I – II peatükk – jagu 5 a (uus) jagu

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. JAGU
OLIIVÕLISEKTORI 

TOETUSPROGRAMMID
Artikkel 54 d

Oliivõlisektori toetussüsteem
Komisjon kavandab 
viinamarjakasvatussektori eeskujul 
oliivõlisektori toetussüsteemi, sätestades 
eeskirjad, millega reguleeritakse liidu 
vahendite eraldamist liikmesriikidele ning 
kõnealuste vahendite kasutamist 
liikmesriikide poolt viieaastaste riiklike 
toetusprogrammide (edaspidi 
„toetusprogrammid”) raames 
oliivõlisektorit toetavate erimeetmete 
rahastamiseks. 

Or. pt
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Muudatusettepanek 1225
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks põllumajandustoodete 
suhtes kohaldatavaid sätteid ning 
veterinaaria ja fütosanitaaria ning 
toiduainete sektoris vastuvõetud sätteid, 
millega tagatakse toodete vastavus 
hügieeni- ja tervishoiunormidele ning 
loomade ja inimeste tervise kaitsele ning 
taimekaitsele, sätestatakse käesolevas jaos 
eeskirjad, milles käsitletakse üldist
turustamisstandardit ning
põllumajandustoodete sektori- ja/või 
tootepõhiseid turustamisstandardeid.

Ilma et see piiraks põllumajandustoodete 
suhtes kohaldatavaid sätteid ning 
veterinaaria ja fütosanitaaria ning 
toiduainete sektoris vastuvõetud sätteid, 
millega tagatakse toodete vastavus 
hügieeni- ja tervishoiunormidele ning 
loomade ja inimeste tervise kaitsele ning 
taimekaitsele, sätestatakse käesolevas jaos 
põllumajandustoodete sektori- ja/või 
tootepõhised turustamisstandardid.

Or. en

Selgitus

On küsitav, kas üldiste turustamisstandardite lisamisest nende toodete jaoks, mis ei ole veel 
hõlmatud konkreetsete standarditega, oleks mingit kasu.  See suurendaks ilmselt 
liikmesriikide ja tootjate kulusid ja halduskoormust.

Muudatusettepanek 1226
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks põllumajandustoodete 
suhtes kohaldatavaid sätteid ning 
veterinaaria ja fütosanitaaria ning 
toiduainete sektoris vastuvõetud sätteid, 
millega tagatakse toodete vastavus 
hügieeni- ja tervishoiunormidele ning 
loomade ja inimeste tervise kaitsele ning 

Ilma et see piiraks põllumajandustoodete 
suhtes kohaldatavaid sätteid ning 
veterinaaria ja fütosanitaaria ning 
toiduainete sektoris vastuvõetud sätteid, 
millega tagatakse toodete vastavus 
hügieeni- ja tervishoiunormidele ning 
loomade ja inimeste tervise kaitsele ning 
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taimekaitsele, sätestatakse käesolevas jaos 
eeskirjad, milles käsitletakse üldist 
turustamisstandardit ning 
põllumajandustoodete sektori- ja/või 
tootepõhiseid turustamisstandardeid.

taimekaitsele, sätestatakse käesolevas jaos 
eeskirjad, milles käsitletakse üldist 
turustamisstandardit ning 
põllumajandustoodete sektori- ja/või 
tootepõhiseid turustamisstandardeid, 
millest osad on kohustuslikud normid ja 
osad vabalt valitavad vabatahtlikud 
märked.

Or. es

Muudatusettepanek 1227
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks põllumajandustoodete 
suhtes kohaldatavaid sätteid ning 
veterinaaria ja fütosanitaaria ning 
toiduainete sektoris vastuvõetud sätteid, 
millega tagatakse toodete vastavus 
hügieeni- ja tervishoiunormidele ning 
loomade ja inimeste tervise kaitsele ning 
taimekaitsele, sätestatakse käesolevas jaos 
eeskirjad, milles käsitletakse üldist 
turustamisstandardit ning 
põllumajandustoodete sektori- ja/või 
tootepõhiseid turustamisstandardeid.

Ilma et see piiraks põllumajandustoodete 
suhtes kohaldatavaid sätteid ning 
veterinaaria ja fütosanitaaria ning 
toiduainete sektoris vastuvõetud sätteid, 
millega tagatakse toodete vastavus 
hügieeni- ja tervishoiunormidele ning 
loomade ja inimeste tervise kaitsele ning 
taimekaitsele, sätestatakse käesolevas jaos 
eeskirjad, milles käsitletakse üldist 
turustamisstandardit ning 
põllumajandustoodete sektori- ja/või 
tootepõhiseid turustamisstandardeid.
Täpselt samu tootmisele ja jälgitavusele 
esitatavaid nõudeid kohaldatakse 
kolmandatest riikidest pärit 
põllumajandustoodete suhtes.

Or. es

Muudatusettepanek 1228
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 56 välja jäetud
Vastavus üldisele turustamisstandardile

1. Käesoleva määruse kohaldamisel 
vastab toode „üldisele 
turustamisstandardile”, kui see on veatu 
ja standardse turustuskvaliteediga.
2. Kui 3. alajao ning nõukogu direktiivide 
2000/36/EÜ,28 2001/112/EÜ,29

2001/113/EÜ,30 2001/114/EÜ,31

2001/110/EÜ32 ja 2001/111/EÜ33 kohaselt 
ei ole turustamisstandardeid kehtestatud, 
võib tooteid, mis on ette nähtud müügiks 
või lõpptarbijale jaemüügiks vastavalt 
määruse (EÜ) nr 178/2002 artikli 7 
lõikele 3, turustada üksnes juhul, kui 
need vastavad üldisele 
turustamisstandardile.
3. Toodet käsitatakse üldisele 
turustamisstandardile vastavana, kui 
turustamiseks ettenähtud toode vastab 
vajaduse korral kohaldatavale 
standardile, mille on vastu võtnud üks 
käesoleva määruse V lisas loetletud 
rahvusvahelistest organisatsioonidest.

Or. en

Muudatusettepanek 1229
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 56 välja jäetud
Vastavus üldisele turustamisstandardile
1. Käesoleva määruse kohaldamisel 
vastab toode „üldisele 
turustamisstandardile”, kui see on veatu 
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ja standardse turustuskvaliteediga.
2. Kui 3. alajao ning nõukogu direktiivide 
2000/36/EÜ,28 2001/112/EÜ,29

2001/113/EÜ,30 2001/114/EÜ,31

2001/110/EÜ32 ja 2001/111/EÜ33 kohaselt 
ei ole turustamisstandardeid kehtestatud, 
võib tooteid, mis on ette nähtud müügiks 
või lõpptarbijale jaemüügiks vastavalt 
määruse (EÜ) nr 178/2002 artikli 7 
lõikele 3, turustada üksnes juhul, kui 
need vastavad üldisele 
turustamisstandardile.
3. Toodet käsitatakse üldisele 
turustamisstandardile vastavana, kui 
turustamiseks ettenähtud toode vastab 
vajaduse korral kohaldatavale 
standardile, mille on vastu võtnud üks 
käesoleva määruse V lisas loetletud 
rahvusvahelistest organisatsioonidest.

Or. en

Selgitus

Eri toodete suhtes juba kehtivad turustamisstandardid ning üldise turustamisstandardi 
õigusliku aluse lisamine ei anna lisandväärtust.

Muudatusettepanek 1230
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määruse kohaldamisel vastab 
toode „üldisele turustamisstandardile”, kui 
see on veatu ja standardse 
turustuskvaliteediga.

1. Käesoleva määruse kohaldamisel vastab 
toode „üldisele turustamisstandardile”, kui 
see on veatu ja standardse 
turustuskvaliteediga ning kui tarbijatele 
värskelt müüdava puu- ja köögivilja 
puhul on näidatud ka nende päritoluriik.

Or. it
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Muudatusettepanek 1231
Salvatore Caronna

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määruse kohaldamisel vastab 
toode „üldisele turustamisstandardile”, kui 
see on veatu ja standardse 
turustuskvaliteediga.

1. Käesoleva määruse kohaldamisel vastab 
toode „üldisele turustamisstandardile”, kui 
see on veatu ja standardse 
turustuskvaliteediga ning kui tarbijatele 
värskelt müüdava puu- ja köögivilja 
puhul on näidatud ka nende päritoluriik.

Or. it

Muudatusettepanek 1232
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määruse kohaldamisel vastab 
toode „üldisele turustamisstandardile”, kui 
see on veatu ja standardse 
turustuskvaliteediga.

1. Käesoleva määruse kohaldamisel vastab 
toode „üldisele turustamisstandardile”, kui 
see on veatu ja standardse 
turustuskvaliteediga. Värske puu- ja 
köögivilja puhul tuleb näidata sort, klass 
ja päritolu.

Or. pt

Muudatusettepanek 1233
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõik 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Toodet käsitatakse üldisele 
turustamisstandardile vastavana, kui 
turustamiseks ettenähtud toode vastab 
vajaduse korral kohaldatavale 
standardile, mille on vastu võtnud üks 
käesoleva määruse V lisas loetletud 
rahvusvahelistest organisatsioonidest.

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 1234
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 57

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 57 välja jäetud
Delegeeritud volitused
Võttes arvesse vajadust reageerida 
turuolukorra muutustele ja arvestada iga 
sektori eripära, antakse komisjonile artikli 
160 kohaselt õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte, et võtta vastu ja 
muuta artikli 56 lõikes 1 osutatud üldise 
turustamisstandardiga seotud nõudeid ja 
artikli 56 lõikes 3 osutatud 
vastavuseeskirju ning lubada nendest 
erandeid.

Or. en

Muudatusettepanek 1235
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 57
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 57 välja jäetud
Delegeeritud volitused
Võttes arvesse vajadust reageerida 
turuolukorra muutustele ja arvestada iga 
sektori eripära, antakse komisjonile artikli 
160 kohaselt õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte, et võtta vastu ja 
muuta artikli 56 lõikes 1 osutatud üldise 
turustamisstandardiga seotud nõudeid ja 
artikli 56 lõikes 3 osutatud 
vastavuseeskirju ning lubada nendest 
erandeid.

Or. it

Muudatusettepanek 1236
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 57

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 57 välja jäetud
Delegeeritud volitused
Võttes arvesse vajadust reageerida 
turuolukorra muutustele ja arvestada iga 
sektori eripära, antakse komisjonile artikli 
160 kohaselt õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte, et võtta vastu ja 
muuta artikli 56 lõikes 1 osutatud üldise 
turustamisstandardiga seotud nõudeid ja 
artikli 56 lõikes 3 osutatud 
vastavuseeskirju ning lubada nendest 
erandeid.

Or. en

Selgitus

Eri toodete suhtes juba kehtivad turustamisstandardid ning üldise turustamisstandardi 
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õigusliku aluse lisamine ei anna lisandväärtust.

Muudatusettepanek 1237
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 57 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võttes arvesse vajadust reageerida 
turuolukorra muutustele ja arvestada iga 
sektori eripära, antakse komisjonile artikli 
160 kohaselt õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte, et võtta vastu ja 
muuta artikli 56 lõikes 1 osutatud üldise 
turustamisstandardiga seotud nõudeid ja 
artikli 56 lõikes 3 osutatud 
vastavuseeskirju ning lubada nendest 
erandeid.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1238
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tooteid, mille suhtes kehtivad sektori- või 
tootepõhised turustamisstandardid, võib 
liidus turustada üksnes kooskõlas selliste 
standarditega.

1. Turustamisstandardeid võib kohaldada 
ühe või mitme allpool loetletud toote 
ja/või sektori suhtes:

a) oliiviõli ja lauaoliivid I lisa VII osa 
punktis a osutatud toodete puhul;
b) puu- ja köögivili;
c) töödeldud puu- ja köögivili;
d) banaanid;
e) elustaimed;
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f) munad;
g) linnuliha;
h) inimtoiduks ettenähtud võiderasvad;
i) humal.
1 a. Tooteid, mille suhtes kehtivad sektori-
või tootepõhised turustamisstandardid, 
võib liidus turustada üksnes juhul, kui 
need vastavad nimetatud standarditele.

Or. en

Selgitus

Nende toodete nimekiri, mille suhtes kohaldatakse turustamisstandardeid, peaks jääma ühise 
turukorralduse kohaldamisalasse ning selle üle ei peaks otsustama komisjon.

Muudatusettepanek 1239
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tooteid, mille suhtes kehtivad sektori- või 
tootepõhised turustamisstandardid, võib 
liidus turustada üksnes kooskõlas selliste 
standarditega.

1. Turustamisstandardeid võib kohaldada 
järgmiste sektorite või toodete suhtes:

a) oliiviõli ja lauaoliivid I lisa VII osa 
punktis a osutatud toodete puhul;
b) puu- ja köögivili;
c) töödeldud puu- ja köögivili;
d) banaanid;
e) elustaimed;
f) võiderasvad;
g) inimtoiduks ettenähtud piim ja 
piimatooted;
h) linnuliha.
Veinisektor jäetakse välja.
Tooteid, mille suhtes kehtivad sektori- või 
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tootepõhised turustamisstandardid, võib 
liidus turustada üksnes kooskõlas selliste 
standarditega.

Or. de

Selgitus

Ei ole alust võtta kasutusele üldist turustamisstandardit. Sektoripõhine lähenemisviis on 
tõestanud oma eeliseid ja see tuleks säilitada. Veinisektori suhtes kehtivad eraldi normid.

Muudatusettepanek 1240
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, 
Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, 
Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Puu- ja köögivilja, mis on mõeldud 
tarbijale värskelt müümiseks, võib 
turustada üksnes siis, kui need on veatu ja 
standardse turustuskvaliteediga ning kui 
on näidatud nende päritoluriik.

Or. it

Muudatusettepanek 1241
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks erisätteid, mille 
komisjon võib vastu võtta, kontrollivad 
liikmesriigid, kas need tooted vastavad 
neile standarditele, ning kohaldavad 
asjakohaseid karistusi.
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Or. es

Selgitus

Kolmandatest riikidest pärit tooteid tuleb piiridel rohkem kontrollida, et tagada nende 
vastavus asjakohastele toiduohutuse nõuetele.

Muudatusettepanek 1242
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Selleks et võtta arvesse tarbijate ootusi 
ja aidata kaasa põllumajandustoodete 
tootmise ja turustamisega seotud 
majandustingimuste parandamisele ja 
põllumajandustoodete kvaliteedi 
parandamisele, antakse komisjonile artikli 
160 kohaselt õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, milles käsitletakse artiklis 55 
osutatud turustamisstandardeid kõigil 
turustusetappidel, samuti selliste 
standardite kohaldamisel tehtavad erandid,
selleks et kohaneda pidevalt muutuvate 
turutingimustega, rahuldada tarbijate 
nõudmisi ning võtta arvesse asjaomaste 
rahvusvaheliste standardite arengusuundi 
ja vältida takistuste tekkimist 
tootearendusel.

1. Selleks et võtta arvesse tarbijate ootusi 
ja aidata kaasa põllumajandustoodete 
tootmise ja turustamisega seotud 
majandustingimuste parandamisele ja 
põllumajandustoodete kvaliteedi 
parandamisele, antakse komisjonile artikli 
160 kohaselt õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, milles käsitletakse artiklis 55 
osutatud turustamisstandardeid kõigil 
turustusetappidel, samuti selliste 
standardite kohaldamisel lühiajaliselt ja 
erandkorras või turukriisi korral tehtavad 
erandid.

Or. it

Muudatusettepanek 1243
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 2 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud 
turustamisstandarditega võivad olla 
hõlmatud:

2. Lõikes 1 osutatud turustamisstandardid 
võivad vajaduse korral olla seotud 
nõuetega järgmiste tegurite suhtes: 

a) puu- ja köögiviljade puhul:
i) klassifitseerimiskriteeriumid, nagu 
klassidesse liigitamine, kaal, suurus, 
vanus, kategooria;
ii) esitusviis, müüginimetused, 
kohustuslike turustamisstandarditega 
seotud märgistus, pakkimiskeskuste 
suhtes kohaldatavad eeskirjad, 
märgistamine, ümbrised, 
saagikoristusaasta ja eritingimuste 
kasutamine;
iii) kriteeriumid, nagu välimus, 
konsistents, vastavus, tooteomadused;
b) banaanide puhul:
i) klassifitseerimiskriteeriumid, nagu 
klassidesse liigitamine, kaal, suurus, 
vanus, kategooria;
ii) esitusviis, müüginimetused, 
kohustuslike turustamisstandarditega 
seotud märgistus, pakkimiskeskuste 
suhtes kohaldatavad eeskirjad, 
märgistamine, ümbrised, 
saagikoristusaasta ja eritingimuste 
kasutamine;
iii) kriteeriumid, nagu välimus, 
konsistents, vastavus, tooteomadused;
c) munade ja linnuliha puhul:
i) klassifitseerimiskriteeriumid, nagu 
klassidesse liigitamine, kaal, suurus, 
vanus, kategooria;
ii) esitusviis, müüginimetused, 
kohustuslike turustamisstandarditega 
seotud märgistus, pakkimiskeskuste 
suhtes kohaldatavad eeskirjad, 
märgistamine, ümbrised, 
saagikoristusaasta ja eritingimuste 
kasutamine;
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iii) kriteeriumid, nagu välimus, 
konsistents, vastavus, tooteomadused;
iv) säilitamismeetod ja -temperatuur;
v) linnuliha puhul veesisalduse protsent;
d) munade puhul:
i) kogumise sagedus, tarnimine, 
säilitamine ja käitlemine;
ii) tootmistüüp ja tootmismeetod ning 
vastavad halduseeskirjad ja käitlusahel;
iii) piirangud seoses teatavate ainete 
kasutamisega ja/või tegevuste 
rakendamisega;
iv) ladustamine, transport;
v) tähtajad.
e) oliiviõli ja lauaoliivide puhul:
i) esitusviis, müüginimetused, 
kohustuslike turustamisstandarditega 
seotud märgistus, pakkimiskeskuste 
suhtes kohaldatavad eeskirjad, 
märgistamine, ümbrised, 
saagikoristusaasta ja eritingimuste 
kasutamine;
ii) kriteeriumid, nagu välimus, 
konsistents, vastavus, tooteomadused;
iii) tootmises kasutatud teatavad ained, 
koostisosad või koostisained, sealhulgas 
nende kvantitatiivne sisaldus, puhtus ja 
identifitseerimine.
3. Lõike 1 kohaselt vastu võetud sektori-
või tootepõhised turustamisstandardid 
kehtestatakse ilma määruse (EL) nr 
[KOM(2010) 733] (põllumajandustoodete 
kvaliteedikavade kohta) IV jaotises 
sätestatut piiramata ning võttes arvesse:
a) asjaomase toote eripära;
b) vajadust tagada tingimused toodete 
sujuvaks turuleviimiseks;
c) tarbijate huvi saada toote kohta piisavat 
ja läbipaistvat teavet;
d) rahvusvaheliste asutuste vastu võetud 
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standardsoovitused.

Or. de

Selgitus

Muudatusettepanekuga asendatakse artikli 59 lõige 2, sealhulgas kõik alapunktid.

Muudatusettepanek 1244
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud 
turustamisstandarditega võivad olla 
hõlmatud:

2. Lõikes 1 osutatud 
turustamisstandarditega võivad olla 
hõlmatud üks või mitu järgmistest 
nõuetest, mis on määratud kindlaks 
sektori- või tootepõhiselt ning põhinevad 
iga sektori eripäral, vajadusel reguleerida 
turuleviimist ning lõikes 3 ette nähtud 
tingimustel:

Or. it

Muudatusettepanek 1245
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud 
turustamisstandarditega võivad olla 
hõlmatud:

2. Lõikes 1 osutatud 
turustamisstandarditega võivad olla 
hõlmatud üks või mitu järgmistest 
nõuetest kooskõlas sektori- või 
tootepõhise lähenemisviisiga, mis põhineb 
iga sektori eripäral, vajadusel reguleerida 
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toote turuleviimist ning lõikes 3 kindlaks 
määratud tingimustel: 

Or. es

Selgitus

Komisjonile delegeeritavaid volitusi tuleb paremini selgitada ning iga sektorit puudutav norm 
tuleb vertikaalselt kehtestada.

Muudatusettepanek 1246
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud 
turustamisstandarditega võivad olla 
hõlmatud:

2. Lõikes 1 osutatud 
turustamisstandarditega võivad olla 
hõlmatud üks või mitu järgmistest 
nõuetest kooskõlas sektori- või 
tootepõhise lähenemisviisiga, mis põhineb 
iga sektori eripäral, vajadusel reguleerida 
toote turuleviimist ning lõikes 3 kindlaks 
määratud tingimustel: 

Or. es

Selgitus

Kasutusele tuleks võtta vertikaalne lähenemisviis

Muudatusettepanek 1247
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) muud kui käesolevas määruses 
sätestatud mõisted, nimetused ja/või 
müüginimetused ning rümpade ja 

a) tehnilised mõisted, nimetused ja/või 
müüginimetused muude kui artiklis 60 
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rümbaosade loetelud, mille suhtes 
kohaldatakse VI lisa;

nimetatud sektorite puhul;

Or. es

Selgitus

Delegeeritud õigusaktidega mõistete määratlemine peaks mõjutama ainult neid sektoreid, 
mille üldtingimused on kehtestatud lisas.

Muudatusettepanek 1248
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) taimesort või loomatõug või 
kaubanduslik tüüp;

c) liik, taimesort või loomatõug või 
kaubanduslik tüüp;

Or. es

Muudatusettepanek 1249
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) esitusviis, müüginimetused, 
kohustuslike turustamisstandarditega 
seotud märgistus, pakkimiskeskuste suhtes 
kohaldatavad eeskirjad, märgistamine, 
ümbrised, saagikoristusaasta ja 
eritingimuste kasutamine;

d) esitusviis, kohustuslike 
turustamisstandarditega seotud märgistus, 
pakkimiskeskuste suhtes kohaldatavad 
eeskirjad, märgistamine, ümbrised, 
saagikoristusaasta ja eritingimuste 
kasutamine, ilma et see piiraks käesoleva 
määruse artiklite 69–100 kohaldamist; 

Or. es
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Selgitus

Komisjoni pädevusse ei kuulu veinivalmistustavad ega veini ja nende segude esitusviisid ja 
märgistamine.

Muudatusettepanek 1250
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) esitusviis, müüginimetused, 
kohustuslike turustamisstandarditega 
seotud märgistus, pakkimiskeskuste suhtes 
kohaldatavad eeskirjad, märgistamine, 
ümbrised, saagikoristusaasta ja 
eritingimuste kasutamine;

d) esitusviis, müüginimetused, 
kohustuslike turustamisstandarditega 
seotud märgistus, pakendamine, 
pakkimiskeskuste suhtes kohaldatavad 
eeskirjad, märgistamine, ümbrised ja 
eritingimuste kasutamine, välja arvatud 
veinisektori tooted;
turustamisstandarditega ei tohi mingil
juhul nõuda, et nende toodete märgistusel 
oleks esitatud fütosanitaarprotseduurid;

Or. es

Selgitus

Taimekaitsevahendeid käsitletakse täpsemini muudes määruses. Siinkohal tuleks meelde 
tuletada, et Hispaania valitsus esitas Luxembourgi kohtule tühistamishagi samas küsimuses.

Muudatusettepanek 1251
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) esitusviis, müüginimetused, 
kohustuslike turustamisstandarditega 
seotud märgistus, pakkimiskeskuste suhtes 
kohaldatavad eeskirjad, märgistamine, 
ümbrised, saagikoristusaasta ja 

d) esitusviis, müüginimetused, 
kohustuslike turustamisstandarditega 
seotud märgistus, pakkimiskeskuste suhtes 
kohaldatavad eeskirjad, märgistamine, 
ümbrised, saagikoristusaasta ja 
eritingimuste kasutamine;
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eritingimuste kasutamine; turustamisstandarditesse ei ole vaja lisada 
kohustust esitada tootel märge kasutatud 
fütosanitaarprotseduuri kohta; 

Or. pt

Muudatusettepanek 1252
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) kriteeriumid, nagu välimus, konsistents, 
vastavus, tooteomadused;

e) kriteeriumid, nagu välimus, konsistents, 
vastavus, tooteomadused ja veesisalduse 
protsent;

Or. es

Muudatusettepanek 1253
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) tootmises kasutatud teatavad ained, 
koostisosad või koostisained, sealhulgas 
nende kvantitatiivne sisaldus, puhtus ja 
identifitseerimine;

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 1254
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) tootmistüüp ja tootmismeetod, 
sealhulgas veinivalmistustavad, vastavad 
halduseeskirjad ja käitlusahel;

g) tootmistüüp ja tootmismeetod;

Or. es

Muudatusettepanek 1255
José Bové
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) tootmistüüp ja tootmismeetod, 
sealhulgas veinivalmistustavad, vastavad 
halduseeskirjad ja käitlusahel;

g) tootmistüüp ja tootmismeetod, 
sealhulgas agronoomilised ja säästva 
tootmise nüüdisaegsed süsteemid, 
veinivalmistustavad, vastavad 
halduseeskirjad ja käitlusahel;

Or. fr

Muudatusettepanek 1256
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 2 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) säilitamismeetod ja -temperatuur; i) kogumise sagedus, tarnimine, 
säilitamine ja käitlemine, säilitamismeetod 
ja -temperatuur, ladustamine ja transport;

Or. es
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Muudatusettepanek 1257
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 2 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j) põllumajandustootmise asukoht ja/või 
päritolu;

j) põllumajandustootmise asukoht. 
Värskelt tarbijatele müüdavate puuviljade 
ja aiandussaaduste puhul tuleks siiski ära 
märkida päritoluriik;

Or. es

Muudatusettepanek 1258
José Bové
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 - lõige 2 – punkt j a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j a) mõju geneetilise mitmekesisuse 
säilimisele ja selle säästev kasutamine;

Or. fr

Muudatusettepanek 1259
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 2 – punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k) kogumise sagedus, tarnimine, 
säilitamine ja käitlemine;

välja jäetud

Or. es
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Muudatusettepanek 1260
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 2 – punkt l

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

l) tootja ja/või tööstuskäitise, kus toode on 
valmistatud või töödeldud, 
identifitseerimine ja registreerimine;

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 1261
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 2 – punkt m

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

m) veesisalduse protsent; välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 1262
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 2 – punkt p

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

p) äridokumendid, saatedokumendid ja 
registrite pidamine;

välja jäetud

Or. es
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Muudatusettepanek 1263
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 2 – punkt q

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

q) ladustamine, transport; välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 1264
José Bové
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 2 – punkt q

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

q) ladustamine, transport; q) ladustamine, transportimise kaugus;

Or. fr

Muudatusettepanek 1265
Elisabeth Jeggle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 2 – punkt r

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

r) sertifitseerimismenetlus; välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 1266
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
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Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 2 – punkt r

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

r) sertifitseerimismenetlus; välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 1267
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 2 – punkt t

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

t) tähtajad. välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 1268
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Lõikes 1 osutatud 
turustamisstandardid puudutavad puu- ja 
köögiviljasektori puhul eeskätt järgmist: 
kvaliteet, kategooria, kaal, suurus, 
pakend, pakendamine, ladustamine, 
transport, esitlusviis, turustamine, 
päritolu ja vajaduse korral märgistamine.

Or. en
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Muudatusettepanek 1269
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõike 1 kohaselt vastu võetud sektori-
või tootepõhised turustamisstandardid 
kehtestatakse ilma määruse (EL) nr 
[KOM(2010) 733] (põllumajandustoodete
kvaliteedikavade kohta) IV jaotises
sätestatut piiramata ning võttes arvesse:

3. Lõike 1 kohaselt vastu võetud sektori-
või tootepõhised turustamisstandardid 
kehtestatakse, ilma et see piiraks käesoleva 
määruse artiklites 67 a–67 d loetletud 
vabalt valitavate vabatahtlike märgete 
nõuete ning määruse (EL) nr [KOM(2010) 
733] (põllumajandustoodete 
kvaliteedikavade kohta) IV jaotise
vabatahtlikke kvaliteedimõisteid 
käsitlevate sätete kohaldamist, ning võttes 
arvesse:

Or. es

Selgitus

Alternatiivses sõnastuses on ühendatud komisjoni ja raportööri ettepanek, seda on tehtud 
selguse ja õiguskindluse huvides ka seoses vabatahtlike kvaliteedimõistetega, mida on 
kirjeldatud mujal. 

Muudatusettepanek 1270
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) tarbijate huvi saada toote kohta piisavat 
ja läbipaistvat teavet, sealhulgas 
tootmiskoha kohta, mis määratakse 
kindlaks iga juhtumi puhul eraldi, 
lähtudes geograafilisest asukohast;

c) tarbijate huvi saada toote kohta piisavat 
ja läbipaistvat teavet;

Or. de
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Muudatusettepanek 1271
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) meetodeid, mida kasutatakse toodete 
füüsikaliste, keemiliste ja organoleptiliste 
omaduste kindlaksmääramiseks;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 1272
James Nicholson, Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) tarbijate huvi saada toote kohta piisavat 
ja läbipaistvat teavet, sealhulgas 
tootmiskoha kohta, mis määratakse 
kindlaks iga juhtumi puhul eraldi, 
lähtudes geograafilisest asukohast;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Tootmiskoha märgistamise küsimust tuleks käsitleda pigem toidualase teabe esitamist 
tarbijatele käsitlevas määruses kui ühise turukorralduse määruses.

Muudatusettepanek 1273
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) tarbijate huvi saada toote kohta piisavat välja jäetud
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ja läbipaistvat teavet, sealhulgas 
tootmiskoha kohta, mis määratakse 
kindlaks iga juhtumi puhul eraldi, 
lähtudes geograafilisest asukohast;

Or. en

Muudatusettepanek 1274
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, 
Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, 
Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) tarbijate huvi saada toote kohta piisavat 
ja läbipaistvat teavet, sealhulgas 
tootmiskoha kohta, mis määratakse 
kindlaks iga juhtumi puhul eraldi, 
lähtudes geograafilisest asukohast;

c) tarbijate huvi saada toote kohta piisavat 
ja läbipaistvat teavet, nähes ette
tootmiskoha märkimise;

Or. it

Muudatusettepanek 1275
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) tarbijate huvi saada toote kohta piisavat 
ja läbipaistvat teavet, sealhulgas 
tootmiskoha kohta, mis määratakse 
kindlaks iga juhtumi puhul eraldi, 
lähtudes geograafilisest asukohast;

c) tarbijate huvi saada toote kohta piisavat 
ja läbipaistvat teavet;

Or. en

Selgitus

Turustamisstandardid käsitlevad eri küsimusi ning ei ole vajadust tootmiskohta eriliselt esile 
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tõsta. Seepärast tuleks artikli 59 lõike 3 punktist c välja jätta.

Muudatusettepanek 1276
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) tarbijate huvi saada toote kohta piisavat 
ja läbipaistvat teavet, sealhulgas 
tootmiskoha kohta, mis määratakse 
kindlaks iga juhtumi puhul eraldi, 
lähtudes geograafilisest asukohast;

c) tarbijate huvi saada toote kohta piisavat 
ja läbipaistvat teavet.

Or. en

Muudatusettepanek 1277
José Bové
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) tarbijate huvi saada toote kohta piisavat 
ja läbipaistvat teavet, sealhulgas 
tootmiskoha kohta, mis määratakse 
kindlaks iga juhtumi puhul eraldi, lähtudes 
geograafilisest asukohast;

c) tarbijate huvi saada toote kohta piisavat 
ja läbipaistvat teavet, sealhulgas kasutatud 
tootmissüsteemide ja tootmiskoha kohta, 
mis määratakse kindlaks iga juhtumi puhul 
eraldi, lähtudes geograafilisest asukohast;

Or. fr

Muudatusettepanek 1278
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 3 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) tarbijate huvi saada toote kohta piisavat 
ja läbipaistvat teavet, sealhulgas 
tootmiskoha kohta, mis määratakse 
kindlaks iga juhtumi puhul eraldi, lähtudes 
geograafilisest asukohast;

c) tarbijate huvi saada toote kohta piisavat 
ja läbipaistvat teavet, sealhulgas 
tootmiskoha kohta, mis määratakse 
kindlaks iga juhtumi puhul eraldi, lähtudes 
geograafilisest asukohast; eelkõige värske 
puu- ja köögivilja ning töödeldud puu- ja 
köögiviljasaaduste puhul puudutab see ka 
teavet toote päritoluriigi, kategooria ja 
vajaduse korral toote sordi (või 
kaubandusliku tüübi) kohta;

Or. it

Muudatusettepanek 1279
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) tarbijate huvi saada toote kohta piisavat 
ja läbipaistvat teavet, sealhulgas 
tootmiskoha kohta, mis määratakse 
kindlaks iga juhtumi puhul eraldi, lähtudes 
geograafilisest asukohast;

c) tootjate huvi anda teavet toote 
omaduste ja tootmisviisi kohta ning
tarbijate huvi saada toote kohta piisavat ja 
läbipaistvat teavet, sealhulgas tootmiskoha 
kohta, mis määratakse kindlaks iga juhtumi 
puhul eraldi, lähtudes geograafilisest 
asukohast ning põhjustamata suuri 
halduskulusid;

Or. es

Selgitus

Toodete põllumajandusliku päritolukoha kindlaksmääramisel tuleb arvesse võtta tootjate huvi 
anda teavet nende toodetele iseloomulike omaduste kohta ning tarbijate nõudmisi.

Muudatusettepanek 1280
Salvatore Caronna
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) tarbijate huvi saada toote kohta piisavat 
ja läbipaistvat teavet, sealhulgas 
tootmiskoha kohta, mis määratakse 
kindlaks iga juhtumi puhul eraldi, lähtudes 
geograafilisest asukohast;

c) tarbijate huvi saada toote kohta piisavat 
ja läbipaistvat teavet, sealhulgas 
tootmiskoha kohta, mis määratakse 
kindlaks iga juhtumi puhul eraldi, lähtudes 
geograafilisest asukohast; eelkõige värske 
puu- ja köögivilja ning töödeldud puu- ja 
köögiviljasaaduste puhul puudutab see ka 
teavet toote päritoluriigi, kategooria ja 
vajaduse korral toote sordi (või 
kaubandusliku tüübi) kohta;

Or. it

Muudatusettepanek 1281
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 3 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) „põllumajanduslik päritolukoht” 
käesoleva määruse tähenduses on koht, 
kus on toimunud asjaomase toiduainega 
seotud peamised põllumajandustegevused, 
sealhulgas loomade aretamine ja 
kasvatamine, saagikoristus või, olenevalt 
olukorrast, koht, kus asub ettevõte, kust 
toode pärineb.

Or. es

Muudatusettepanek 1282
José Bové
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 3 – punkt d
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) meetodeid, mida kasutatakse toodete 
füüsikaliste, keemiliste ja organoleptiliste 
omaduste kindlaksmääramiseks;

d) meetodeid, mida kasutatakse toodete 
füüsikaliste, keemiliste, agronoomiliste ja 
organoleptiliste omaduste 
kindlaksmääramiseks;

Or. fr

Muudatusettepanek 1283
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 3 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) rahvusvaheliste asutuste vastu võetud 
standardsoovitused.

e) V lisas osutatud rahvusvaheliste 
asutuste vastu võetud standardsoovitusi.

Or. it

Muudatusettepanek 1284
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 3 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) tarbijate eksitamise võimalikku ohtu 
nende ootuste ja harjumuste tõttu, pidades 
silmas teabevahendite kättesaadavust ja 
võimalust neid selliste ohtude vältimiseks 
kasutada;

Or. it
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Muudatusettepanek 1285
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Lõike 3 punktis c nimetatud 
tootmiskoht on viljelus- või kasvatuskoht, 
täpsemalt riik, kust on pärit töötlemata 
põllumajandussaadus või toode, mida 
kasutatakse mõne toiduaine 
valmistamiseks või tootmiseks.

Or. it

Muudatusettepanek 1286
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Lõikes 1 osutatud 
turustamisstandardeid ning muid värske 
või töödeldud puu- ja köögivilja suhtes 
kehtivaid standardeid kohaldatakse 
kõikides turustusetappides, sealhulgas 
impordi ja ekspordi etapil, välja arvatud 
juhul, kui komisjon sätestab teisiti. 

Or. pt

Muudatusettepanek 1287
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 3 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Turustamisstandarditega hõlmatud 
värskete või töödeldud puu- ja 
köögiviljade valdaja ei tohi neid liidus 
müügi eesmärgil esitleda, pakkuda, üle 
anda ega turustada muul viisil kui 
nendele standarditele vastavalt. Valdaja 
ülesanne on tagada vastavus 
standarditele.

Or. pt

Muudatusettepanek 1288
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 c. Ilma et see piiraks selliste erisätete 
kohaldamist, mille komisjon võib vastu 
võtta, eelkõige vastavuskontrollide 
järjekindla kohaldamise kohta 
liikmesriikides, kontrollivad liikmesriigid 
puu- ja köögiviljasektoris ning töödeldud 
puu- ja köögivilja sektoris riskianalüüsi 
alusel valikuliselt, kas need tooted 
vastavad asjaomastele 
turustamisstandarditele. Kontrollimisel 
pööratakse peatähelepanu 
tootmispiirkonnast väljasaatmise etapile, 
kui tooteid pakitakse või laaditakse. 
Kolmandatest riikidest pärit toodete puhul 
toimub kontrollimine enne nende toodete 
vabasse ringlusesse lubamist.

Or. pt

Muudatusettepanek 1289
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 59a
Lisanõuded puu- ja köögiviljasektori 

toodete turustamiseks
1. Värskelt tarbijatele müüdavate
puuviljade ja aiandussaaduste puhul 
tuleks ära märkida päritoluriik. Artikli 56 
lõigetes 1 ja 2 osutatud 
turustamisstandardeid ning puu- ja 
köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja 
köögivilja sektori suhtes kehtivaid 
turustamisstandardeid kohaldatakse 
kõigil turustusetappidel, kaasa arvatud 
import ja eksport, kui komisjon ei ole 
sätestanud teisiti.
2. Lõikes 21 osutatud 
turustamisstandardeid ning puu- ja 
köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja 
köögivilja sektori suhtes kehtivaid 
turustamisstandardeid kohaldatakse 
kõigil turustusetappidel, kaasa arvatud 
import ja eksport, kui komisjon ei ole 
sätestanud teisiti.
3. Turustamisstandarditega hõlmatud 
puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud 
puu- ja köögiviljasektori toodete valdaja ei 
tohi ühenduses neid tooteid esitleda, 
müügiks pakkuda, tarnida ega turustada 
muul viisil kui nendele standarditele 
vastavalt, vastutades ühtlasi nimetatud 
standarditele vastavuse tagamise eest.
4. Ilma et see piiraks selliste erisätete 
kohaldamist, mille komisjon võib vastu 
võtta artikli 194 kohaselt, eelkõige 
vastavuskontrollide järjekindla 
kohaldamise kohta liikmesriikides, 
kontrollivad liikmesriigid puu- ja 
köögiviljasektoris ning töödeldud puu- ja 
köögivilja sektoris riskianalüüsi alusel 
valikuliselt, kas need tooted vastavad 
asjaomastele turustamisstandarditele. 
Kontrollimisel pööratakse peatähelepanu 
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etapile, mis eelneb tootmispiirkonnast 
väljaveole, kui tooteid pakitakse või 
laaditakse. Kolmandatest riikidest pärit 
toodete puhul tehakse kontrollimine enne 
nende toodete vabasse ringlusesse 
lubamist.

Or. es

Selgitus

Sellega taastatakse turustamisstandardeid käsitleva komisjoni ettepaneku sõnastus, mis on 
ühise turukorralduse määruse kohta tehtud muudatusettepanekust välja jäänud.

Muudatusettepanek 1290
Albert Deß, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Christa Klaß, Hans-Peter Mayer, Manfred 
Weber, Martin Kastler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 59a
Humala sertifitseerimine

1. Humalasektori toodete suhtes, mis on 
koristatud või valmistatud ühenduses, 
kohaldatakse sertifitseerimismenetlust.
2. Sertifikaadi võib välja anda üksnes 
toodete puhul, millel on konkreetsele 
turustusetapile vastavad minimaalsed 
kvaliteediomadused. Humalapulbri, 
suurema lupuliinisisaldusega 
humalapulbri, humalaekstrakti ja segatud 
humalatoodete puhul võib sertifikaadi 
välja anda üksnes juhul, kui nende 
toodete alfahappe sisaldus ei ole madalam 
kui nende valmistamiseks kasutatud 
humala alfahappe sisaldus.
3. Sertifikaatidel peab olema näidatud 
vähemalt:
a) humala tootmise koht või kohad;
b) saagikoristuse aasta või aastad;
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c) liik või liigid.
4. Humalasektori tooteid võib turustada 
või eksportida üksnes juhul, kui on välja 
antud lõigetes 1, 2 ja 3 osutatud 
sertifikaat.
Humalasektori importtoodete puhul 
loetakse artikli 128a lõikes 2 ettenähtud 
tõendid sertifikaadiga samaväärseks.
5. Komisjon võib vastu võtta meetmed, 
millega kehtestatakse erandid lõikest 4:
a) teatavate kolmandate riikide 
kaubandusnõuete rahuldamiseks
või
b) erikasutuseks ettenähtud toodete puhul.
Esimeses lõigus osutatud meetmed:
a) ei tohi takistada selliste tavapäraste 
toodete turustamist, millele on välja antud 
sertifikaat; ning
b) nendega peavad kaasnema tagatised, et 
vältida segiminekut nende toodetega.

Or. de

Muudatusettepanek 1291
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 59a
Puu- ja köögivilja turustamisstandardid
1. Komisjon võib ette näha järgmiste 
sektorite ühe või mitme toote 
turustamisstandardid:
b) puu- ja köögivili;
c) töödeldud puu- ja köögivili.
2. Lõikes 1 osutatud standardid:
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a) kehtestatakse, võttes arvesse eelkõige 
järgmist:
i) asjaomaste toodete eripära;
ii) vajadust tagada tingimused nende 
toodete sujuvaks müügiks turul;
iii) tarbijate huvi piisavate ja läbipaistvate 
tootekirjelduste saamise vastu, sealhulgas 
eelkõige puu- ja köögiviljasektori ning 
töödeldud puu- ja köögivilja sektori 
toodete puhul seoses toote päritoluriigi, 
klassi ja vajaduse korral sordiga (või 
kaubandusliku tüübiga);
v) puu- ja köögiviljasektori ning 
töödeldud puu- ja köögivilja sektori puhul 
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
Euroopa Majanduskomisjoni (UNECE) 
poolt vastu võetud standardeid käsitlevaid 
soovitusi;
b) võivad eelkõige olla seotud kvaliteedi, 
klassidesse liigitamise, kaalu, suuruse 
järgi jaotamise, pakendamise, ümbriste, 
ladustamise, transpordi, esitluse, 
turustamise, päritolu ja märgistamisega.
3. Kui komisjon ei ole lõike 2 
punktis a osutatud kriteeriumide kohaselt 
ette näinud teisiti, võib tooteid, mille 
kohta on sätestatud turustamisstandardid, 
liidus turustada üksnes nende standardite 
kohaselt.
Ilma et see piiraks erisätteid, mille 
komisjon võib vastu võtta artikli 87 alusel, 
kontrollivad liikmesriigid, kas need tooted 
vastavad neile standarditele, ning 
kohaldavad asjakohaseid karistusi.
Lisanõuded puu- ja köögiviljasektori 
toodete turustamiseks
1. Puu- ja köögiviljasektori tooteid, mis on 
mõeldud tarbijale värskelt müümiseks, 
võib turustada üksnes siis, kui need on 
veatu ja standardse turustuskvaliteediga 
ning kui on näidatud nende päritoluriik.
2. Käesoleva artikli lõikes 1 ning 
artikli 113 lõike 1 punktides b ja c 
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osutatud turustamisstandardeid 
kohaldatakse kõigil turustusetappidel, 
kaasa arvatud import ja eksport, kui 
komisjon ei ole sätestanud teisiti.
3. Turustamisstandarditega hõlmatud 
puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud 
puu- ja köögiviljasektori toodete valdaja ei 
tohi liidus neid tooteid esitleda, müügiks 
pakkuda, tarnida ega turustada muul 
viisil kui nendele standarditele vastavalt, 
vastutades ühtlasi nimetatud standarditele 
vastavuse tagamise eest.
4. Artikli 113 lõike 3 teise lõigu kohaselt 
ja ilma et see piiraks erisätteid, mille 
komisjon võib vastu võtta artikli 87 
kohaselt, eelkõige vastavuskontrollide 
järjekindla kohaldamise kohta 
liikmesriikides, kontrollivad liikmesriigid 
puu- ja köögiviljasektoris ning töödeldud 
puu- ja köögivilja sektoris riskianalüüsi 
alusel valikuliselt, kas need tooted 
vastavad asjaomastele 
turustamisstandarditele. Kontrollimisel 
pööratakse peatähelepanu etapile, mis 
eelneb tootmispiirkonnast väljaveole, kui 
tooteid pakitakse või laaditakse. 
Kolmandatest riikidest pärit toodete puhul 
tehakse kontrollimine enne nende toodete 
vabasse ringlusesse lubamist.

Or. en

Muudatusettepanek 1292
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teatavate sektorite ja toodete mõisted, 
nimetused ja müüginimetused

Teatavate sektorite ja toodete mõisted, 
nimetused, müüginimetused ja muud 
põhisätted
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Or. es

Selgitus

Arvestades, et lisades ei ole mitte ainult mõisted ja müüginimetused, vaid ka muud sätted, nt 
klassifitseerimise kohta, peaks see pealkirjas kajastuma.

Muudatusettepanek 1293
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teatavate sektorite ja toodete mõisted, 
nimetused ja müüginimetused

Teatavate sektorite ja toodete mõisted, 
nimetused, müüginimetused ja muud 
põhisätted

Or. es

Selgitus

Arvestades, et lisaks mõistetele ja müüginimetustele on ka muid sätteid, nt klassifitseerimise 
kohta, peaks see pealkirjas kajastuma.

Muudatusettepanek 1294
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) linnuliha; e) linnuliha ja munad;

Or. es

Muudatusettepanek 1295
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Võttes arvesse vajadust teha kohandusi 
seoses tarbijate nõudmiste rahuldamise ja 
tehnika arenguga ning et vältida 
takistuste tekkimist tootearendusel, 
antakse komisjonile artikli 160 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte 
VI lisas sätestatud mõistete, nimetuste ja 
müüginimetuste muudatuste, erandite 
tegemise või vabastamise kohta.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 1296
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Võttes arvesse vajadust teha kohandusi 
seoses tarbijate nõudmiste rahuldamise ja 
tehnika arenguga ning et vältida 
takistuste tekkimist tootearendusel, 
antakse komisjonile artikli 160 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte 
VI lisas sätestatud mõistete, nimetuste ja 
müüginimetuste muudatuste, erandite 
tegemise või vabastamise kohta.

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 1297
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Võttes arvesse vajadust teha kohandusi 
seoses tarbijate nõudmiste rahuldamise ja 
tehnika arenguga ning et vältida 
takistuste tekkimist tootearendusel, 
antakse komisjonile artikli 160 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte 
VI lisas sätestatud mõistete, nimetuste ja 
müüginimetuste muudatuste, erandite 
tegemise või vabastamise kohta.

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 1298
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 3 – lõik 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Vähese alkoholisisaldusega ja 
alkoholivabaks muudetud veinide 
tootmismeetodite kindlaksmääramiseks 
antakse komisjonile õigus võtta kooskõlas 
artikliga 160 vastu delegeeritud õigusakte 
veinivalmistustavade kohta, mis on 
lubatud vähese alkoholisisaldusega ja 
alkoholivabaks muudetud veinide 
tootmiseks VI lisa II osa punkti 1 
alapunktide a ja b kohaselt.

Or. en

Selgitus

Under the current SCMO, in order for a product to be marketed as wine, it must have an 
alcoholic strength of not less than 8.5%. This minimum alcoholic strength is reduced to 4.5% 
for wines which have a protected designation of origin or a protected geographical indication 
and which have been produced naturally to contain less alcohol or have undergone only a 
small alcohol reduction to correct the levels in the final product. This distinction is no longer 
justified – alcohol content is not a quality issue. Removing the limitation would provide 
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opportunities for innovation in low-alcohol wines and enable EU producers to compete 
globally in this developing market. In order to facilitate the development of the market in 
reduced alcohol or de-alcoholised wines new categories should be introduced for wine 
produced using technologies in order to achieve lower alcohol levels: reduced alcohol wine 
and de-alcoholised wine. Providing for these categories would enable wines using these 
technologies to be marketed as reduced alcohol or de-alcoholised wine and would provide 
greater clarity and consumer choice while supporting innovation and growth in this key area.

Muudatusettepanek 1299
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võttes arvesse iga sektori eripära, antakse 
komisjonile artikli 160 kohaselt õigus 
võtta vastu delegeeritud õigusakte, et
kehtestada iga standardi lubatud hälve, 
mille ületamisel käsitatakse kogu 
tootepartiid kõnealusele standardile 
mittevastavana.

Võttes arvesse iga sektori eripära, võib 
tavamenetluse kohaselt kehtestada iga 
standardi lubatud hälbe, mille ületamisel 
käsitatakse kogu tootepartiid kõnealusele 
standardile mittevastavana.

Or. it

Muudatusettepanek 1300
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandjuhtudel või turukriiside korral 
ning piiratud ajavahemiku jooksul võib 
komisjon delegeeritud õigusaktide abil 
kehtestada iga standardi lubatud hälbe, 
mille ületamisel käsitatakse kogu 
tootepartiid kõnealusele standardile 
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mittevastavana.

Or. it

Muudatusettepanek 1301
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

VI lisa II osas loetletud toodete 
valmistamiseks ja säilitamiseks liidus 
kasutatakse üksnes veinivalmistustavasid, 
mis on lubatud VII lisa kohaselt ning 
sätestatud artikli 59 lõike 2 punktis g ning
artikli 65 lõigetes 2 ja 3.

VI lisa II osas loetletud toodete 
valmistamiseks ja säilitamiseks liidus 
kasutatakse üksnes veinivalmistustavasid, 
mis on lubatud VII lisa ja lõike 2 kohaselt 
ning artikli 65 lõigetes 2 ja 3.

Or. fr

Muudatusettepanek 1302
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

VI lisa II osas loetletud toodete 
valmistamiseks ja säilitamiseks liidus 
kasutatakse üksnes veinivalmistustavasid, 
mis on lubatud VII lisa kohaselt ning 
sätestatud artikli 59 lõike 2 punktis g ning 
artikli 65 lõigetes 2 ja 3.

VI lisa II osas loetletud toodete 
valmistamiseks ja säilitamiseks liidus 
kasutatakse üksnes veinivalmistustavasid, 
mis on lubatud VII lisa kohaselt ning 
sätestatud artikli 68 punktis h ning 
artikli 65 lõigetes 2 ja 3.

Or. es

Selgitus

Veinivalmistustavadele tuleks luba anda rakendusaktide, mitte delegeeritud õigusaktidega. 
Seetõttu tegime ettepaneku nende väljajätmiseks kõnealusest artiklist ning lisamiseks artikli 
68 punkti h.
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Muudatusettepanek 1303
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 1 – lõik 5 – punkt c – alapunkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sellised turustamiskõlbmatud tooted 
hävitatakse. Liikmesriigid võivad piiritus-
ja äädikatehastes ning tööstuslikul 
eesmärgil siiski lubada kasutada teatavaid 
saadusi, mille omadused nad kindlaks 
määravad.

Or. fr

Selgitus

Nõuetele mittevastavate veinide hävitamist käsitlevad sätted on väga olulised ja need tuleb 
kehtestada põhiõigusaktis.

Muudatusettepanek 1304
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon, lubades veinivalmistustavade 
kasutamist vastavalt artikli 59 lõikes 2 
punktis g osutatud menetlusele:

2. Kui komisjon esitab ettepaneku lubada 
kasutada veinivalmistustavasid vastavalt 
lõikele 1, siis ta:

Or. fr

Muudatusettepanek 1305
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 2 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon, lubades veinivalmistustavade 
kasutamist vastavalt artikli 59 lõikes 2 
punktis g osutatud menetlusele:

2. Lubades veinivalmistustavade 
kasutamist vastavalt artikli 68 punktis h 
osutatud menetlusele:

Or. es

Selgitus

Veinivalmistustavadele tuleks luba anda rakendusaktide, mitte delegeeritud õigusaktidega. 
Seetõttu tegime ettepaneku nende väljajätmiseks kõnealusest artiklist ning lisamiseks artikli 
68 punkti h.

Muudatusettepanek 1306
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) tugineb Rahvusvahelise Veiniameti 
soovitatud ja avaldatud 
veinivalmistustavadele ja 
analüüsimeetoditele ning selliste 
veinivalmistustavade katselise kasutamise 
tulemustele, mille kasutamiseks ei ole veel 
luba antud;

a) võtab arvesse Rahvusvahelise 
Veiniameti soovitatud ja avaldatud 
veinivalmistustavasid ja 
analüüsimeetodeid ning selliste 
veinivalmistustavade katselise kasutamise 
tulemusi, mille kasutamiseks ei ole veel 
luba antud;

Or. en

Muudatusettepanek 1307
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab vajaduse korral 
rakendusaktidega vastu artikli 59 lõike 3 
punktis d osutatud meetodid VI lisa II 

Analüüsimeetodid veinisektori toodete 
koostise kindlaksmääramiseks ja 
eeskirjad, mille kohaselt saab välja 
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osas loetletud toodete jaoks. Kõnealused 
meetodid põhinevad Rahvusvahelise 
Viinamarja- ja Veiniorganisatsiooni (OIV)
soovitatud ja avaldatud mis tahes 
asjakohasel meetodil, välja arvatud juhul, 
kui need oleksid seatud õiguspärase
eesmärgi saavutamiseks ebatõhusad või 
ebasobivad. Kõnealune rakendusakt 
võetakse vastu artikli 162 artiklis 2 
osutatud kontrollimenetluse kohaselt.

selgitada, kas kõnealuseid tooteid on 
käideldud lubatud veinivalmistustavadega 
vastuolus olevate tavade kohaselt, 
kehtestatakse aluslepingu artikli 43 lõike 
2 kohaselt. Kõnealused meetodid ja 
eeskirjad põhinevad Rahvusvahelise 
Viinamarja- ja Veiniorganisatsiooni (OIV)
asjakohastel soovitustel, välja arvatud 
juhul, kui need oleksid liidu seatud 
eesmärgi saavutamiseks ebatõhusad või 
ebasobivad.

Or. de

Selgitus

Lõike 3 muutmine on vajalik, sest artiklitega 58 ja 59 jäetakse vein turustamisstandardite 
kohaldamisalast välja. Seetõttu tuleb analüüsimeetodid ja eeskirjad uuesti välja tuua.

Muudatusettepanek 1308
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab vajaduse korral 
rakendusaktidega vastu artikli 59 lõike 3 
punktis d osutatud meetodid VI lisa II osas 
loetletud toodete jaoks. Kõnealused 
meetodid põhinevad Rahvusvahelise 
Viinamarja- ja Veiniorganisatsiooni (OIV) 
soovitatud ja avaldatud mis tahes 
asjakohasel meetodil, välja arvatud juhul, 
kui need oleksid seatud õiguspärase 
eesmärgi saavutamiseks ebatõhusad või 
ebasobivad. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu artikli 162 artiklis 2 
osutatud kontrollimenetluse kohaselt.

Vastavalt aluslepingu artikli 43 lõikele 2 
võetakse vastu artikli 59 lõike 3 punktis d 
osutatud meetodid VI lisa II osas loetletud 
toodete jaoks. Kõnealused meetodid 
põhinevad Rahvusvahelise Viinamarja- ja 
Veiniorganisatsiooni (OIV) soovitatud ja 
avaldatud mis tahes asjakohasel meetodil, 
välja arvatud juhul, kui need oleksid seatud 
õiguspärase eesmärgi saavutamiseks 
ebatõhusad või ebasobivad.

Or. it
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Muudatusettepanek 1309
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 64a
Humala sertifitseerimine

1. Humalasektori toodete suhtes, mis on 
koristatud või valmistatud liidus, 
kohaldatakse sertifitseerimismenetlust.
2. Sertifikaadi võib välja anda üksnes 
toodete puhul, millel on konkreetsele 
turustusetapile vastavad minimaalsed 
kvaliteediomadused. Humalapulbri, 
suurema lupuliinisisaldusega 
humalapulbri, humalaekstrakti ja segatud 
humalatoodete puhul võib sertifikaadi 
välja anda üksnes juhul, kui nende 
toodete alfahappe sisaldus ei ole madalam 
kui nende valmistamiseks kasutatud 
humala alfahappe sisaldus.
3. Sertifikaatidel peab olema näidatud 
vähemalt:
a) humala tootmise koht;
b) saagiaasta;
c) liik või liigid.
4. Humalasektori tooteid võib turustada 
või eksportida üksnes juhul, kui on välja 
antud lõigetes 1, 2 ja 3 osutatud 
sertifikaat.
Humalasektori importtoodete puhul 
loetakse artikli 129a lõikes 2 ette nähtud 
tõend sertifikaadiga samaväärseks.
5. Komisjon võib vastu võtta meetmed, 
millega kehtestatakse erandid lõikest 4:
a) teatavate kolmandate riikide 
kaubandusnõuete rahuldamiseks või
b) erikasutuseks ettenähtud toodete puhul.
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Eelmises lõigus osutatud meetmed:
a) võetakse vastu rakendusaktidega 
kooskõlas artikli 162 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega;
b) ei tohi takistada turustada tavapäraseid 
tooteid, millele on välja antud sertifikaat; 
ning
c) nendega peavad kaasnema tagatised, et 
vältida segiminekut nende toodetega.

Or. es

Selgitus

Me ei ole nõus selle sätte (mis vastab praeguse määruse (EÜ) nr 1234/2007 artiklile 117) 
väljajätmisega, sest see kahjustaks liidus toodetava humala kvaliteeti. Lisaks on ELis valdav 
suundumus edendada kvaliteedi sertifitseerimissüsteeme. Seega on põhjendamatu kaotada 
sertifitseerimissüsteem sektoris, kus see on juba olemas.

Muudatusettepanek 1310
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 64a
Humala sertifitseerimine

1. Humalasektori toodete suhtes, mis on 
koristatud või valmistatud liidus, 
kohaldatakse sertifitseerimismenetlust.
2. Sertifikaadi võib välja anda üksnes 
toodete puhul, millel on konkreetsele 
turustusetapile vastavad minimaalsed 
kvaliteediomadused. Humalapulbri, 
suurema lupuliinisisaldusega 
humalapulbri, humalaekstrakti ja segatud 
humalatoodete puhul võib sertifikaadi 
välja anda üksnes juhul, kui nende 
toodete alfahappe sisaldus ei ole madalam 
kui nende valmistamiseks kasutatud 
humala alfahappe sisaldus.
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3. Sertifikaatidel peab olema näidatud 
vähemalt:
a) humala tootmise koht;
b) saagiaasta;
c) liik või liigid.
4. Humalasektori tooteid võib turustada 
või eksportida üksnes juhul, kui on välja 
antud lõigetes 1, 2 ja 3 osutatud 
sertifikaat.
Humalasektori importtoodete puhul 
loetakse artikli 129a lõikes 2 ette nähtud 
tõend sertifikaadiga samaväärseks.
5. Komisjon võib vastu võtta meetmed, 
millega kehtestatakse erandid lõikest 4:
a) teatavate kolmandate riikide 
kaubandusnõuete rahuldamiseks või
b) erikasutuseks ettenähtud toodete puhul.
Eelmises lõigus osutatud meetmed:
a) võetakse vastu rakendusaktidega 
kooskõlas artikli 162 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega;
b) ei tohi takistada tavapäraste toodete 
turustamist, millele on välja antud 
sertifikaat; ning
c) nendega peavad kaasnema tagatised, et 
vältida segiminekut nende toodetega.

Or. es

Selgitus

Me ei ole nõus selle sätte (mis vastab praeguse määruse (EÜ) nr 1234/2007 artiklile 117) 
väljajätmisega, sest see kahjustaks liidus toodetava humala kvaliteeti. Lisaks on ELis valdav 
suundumus edendada kvaliteedi sertifitseerimissüsteeme. Seega on põhjendamatu kaotada 
sertifitseerimissüsteem sektoris, kus see on tänu sellele sättele juba olemas.

Muudatusettepanek 1311
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid võivad lubada selliste 
veinivalmistustavade katselist kasutamist, 
mis muidu ei ole lubatud, kooskõlas 
tingimustega, mille komisjon määrab 
kindlaks lõike 4 kohaselt vastuvõetud 
delegeeritud õigusaktidega.

3. Liikmesriigid võivad lubada selliste 
veinivalmistustavade katselist kasutamist, 
mis muidu ei ole lubatud.

Or. it

Muudatusettepanek 1312
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võttes arvesse liidu ja teatavate 
kolmandate riikide vahelise kauplemise 
eripära ja mõne põllumajandustoote 
eripära, antakse komisjonile artikli 160 
kohaselt õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, et määrata kindlaks tingimused, 
mille alusel loetakse, et imporditud tooted 
vastavad piisaval määral liidu 
turustamisstandardite nõuetele, ja 
tingimused, millega kehtestatakse erandid 
artiklist 58, ja tingimused, mis on seotud 
liidust eksporditavate toodete suhtes 
turustamisstandardite kohaldamisega.

Võttes arvesse liidu ja teatavate 
kolmandate riikide vahelise kauplemise 
eripära ja mõne põllumajandustoote eripära 
ning tagades, et tarbijaid ei eksitata nende 
ootuste ja harjumuste tõttu, võidakse 
tavamenetluse kohaselt määrata kindlaks 
tingimused, mille alusel loetakse, et 
imporditud tooted vastavad piisaval määral 
liidu turustamisstandardite nõuetele, 
tingimused, millega kehtestatakse erandid 
artiklist 58, ja tingimused, mis on seotud 
liidust eksporditavate toodete suhtes 
turustamisstandardite kohaldamisega.

Or. it

Muudatusettepanek 1313
Britta Reimers
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võttes arvesse liidu ja teatavate 
kolmandate riikide vahelise kauplemise 
eripära ja mõne põllumajandustoote 
eripära, antakse komisjonile artikli 160 
kohaselt õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, et määrata kindlaks tingimused, 
mille alusel loetakse, et imporditud tooted 
vastavad piisaval määral liidu 
turustamisstandardite nõuetele, ja 
tingimused, millega kehtestatakse erandid 
artiklist 58, ja tingimused, mis on seotud 
liidust eksporditavate toodete suhtes 
turustamisstandardite kohaldamisega.

Võttes arvesse liidu ja teatavate 
kolmandate riikide vahelise kauplemise 
eripära ja mõne põllumajandustoote 
eripära, antakse komisjonile artikli 160 
kohaselt õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, et määrata kindlaks tingimused, 
mille alusel loetakse, et imporditud tooted 
vastavad piisaval määral liidu 
turustamisstandardite nõuetele, ja 
tingimused, mis on seotud liidust 
eksporditavate toodete suhtes 
turustamisstandardite kohaldamisega.

Or. en

Selgitus

Ei tohiks teha erandeid nõudest, et tooted peavad vastama kehtivatele ELi 
turustamisstandarditele. See on kooskõlas toidualaseid õigusnorme käsitleva määruse nr 
178/2002 artikliga 11, mille kohaselt toit ja sööt, mis imporditakse ühendusse ühenduse turule 
viimiseks, peab vastama toidualaste õigusnormide asjakohastele nõuetele või ühenduse poolt 
vähemalt samaväärseks tunnistatud tingimustele.

Muudatusettepanek 1314
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võttes arvesse liidu ja teatavate 
kolmandate riikide vahelise kauplemise 
eripära ja mõne põllumajandustoote 
eripära, antakse komisjonile artikli 160 
kohaselt õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, et määrata kindlaks tingimused, 
mille alusel loetakse, et imporditud tooted 
vastavad piisaval määral liidu 
turustamisstandardite nõuetele, ja 

Võttes arvesse liidu ja teatavate 
kolmandate riikide vahelise kauplemise 
eripära ja mõne põllumajandustoote 
eripära, antakse komisjonile artikli 160 
kohaselt õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, et määrata kindlaks tingimused, 
mille alusel loetakse, et imporditud tooted 
vastavad piisaval määral liidu 
turustamisstandardite nõuetele, ja 
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tingimused, millega kehtestatakse erandid 
artiklist 58, ja tingimused, mis on seotud 
liidust eksporditavate toodete suhtes 
turustamisstandardite kohaldamisega.

tingimused, millega kehtestatakse erandid 
artiklist 58.

Or. en

Selgitus

There is no need to impose more than the strict EU food safety and hygiene rules to producers 
in the EU for their products only intended for export to third markets. On the international 
markets the specific marketing, composition and labelling standards should be defined by the 
relevant 3rd country. If additional marketing standards would be introduced, EU producers 
would have to live up to two sets of marketing standards when exporting products. This will 
put them in a disadvantaged competitive situation compared to their international 
competitors, who would only have to live up to the marketing standards on the given market.
EU rules should be valid for the internal market only, except for food safety and hygiene, as 
already mentioned. Any change of this cannot be considered a non-essential part of 
legislation, and therefore not be part of a delegated power.

Muudatusettepanek 1315
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 67 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui aluslepingu artikli 218 kohaselt 
sõlmitud lepingutes ei ole sätestatud teisiti, 
toodetakse käesoleva artikli lõikes 1 
osutatud tooteid kooskõlas Rahvusvahelise 
Veiniameti soovitatud ja avaldatud või
käesoleva määruse kohaselt liidu lubatud 
veinivalmistustavadega.

2. Kui aluslepingu artikli 218 kohaselt 
sõlmitud lepingutes ei ole sätestatud teisiti, 
toodetakse käesoleva artikli lõikes 1 
osutatud tooteid kooskõlas käesoleva 
määruse kohaselt liidu lubatud 
veinivalmistustavadega.

Or. de

Selgitus

See väljajätt on vajalik, sest selline säte võib kaasa tuua ELi tootjate diskrimineerimise, kui 
liidu õiguses sätestatakse Rahvusvahelise Veiniameti soovitatutest rangemaid meetodeid.
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Muudatusettepanek 1316
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 67 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui aluslepingu artikli 218 kohaselt 
sõlmitud lepingutes ei ole sätestatud teisiti, 
toodetakse käesoleva artikli lõikes 1 
osutatud tooteid kooskõlas Rahvusvahelise 
Veiniameti soovitatud ja avaldatud või
käesoleva määruse kohaselt liidu lubatud 
veinivalmistustavadega.

2. Kui aluslepingu artikli 218 kohaselt 
sõlmitud lepingutes ei ole sätestatud teisiti, 
toodetakse käesoleva artikli lõikes 1 
osutatud tooteid kooskõlas käesoleva 
määruse kohaselt liidu lubatud 
veinivalmistustavadega.

Lõikes 1 ettenähtud sätetest erandeid 
kehtestavad meetmed võib vastu võtta 
vastavalt artikli 62 lõikes 2 osutatud 
korrale.

Or. fr

Selgitus

Et tagada liidu tootjate ja nende kolmandatest riikidest pärid konkurentide võrdne 
kohtlemine, peavad imporditud veinid olema üldiselt toodetud liidus lubatud 
veinivalmistustavade kohaselt.  Erandeid võib kehtestada vastavalt artiklis 62 osutatud 
veinivalmistustavade lubamise menetlusele.

Muudatusettepanek 1317
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 67 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Erandeid lõikest 2 võib imporditud 
toodete puhul kehtestada vastavalt 
aluslepingu artikli 43 lõikele 2.

Or. en
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Muudatusettepanek 1318
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib rakendusaktide abil võtta 
käesoleva jaoga seotud vajalikud meetmed 
ja eelkõige:

Komisjon võib rakendusaktide abil võtta 
käesoleva jaoga seotud vajalikud meetmed 
seoses:

Or. fr

Muudatusettepanek 1319
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib rakendusaktide abil võtta 
käesoleva jaoga seotud vajalikud meetmed 
ja eelkõige:

Komisjon võib rakendusaktide abil võtta 
käesoleva jaoga seotud vajalikud meetmed:

Or. de

Muudatusettepanek 1320
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) rakendada üldist turustamisstandardit; välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 1321
Hans-Peter Mayer
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) rakendada VI lisas sätestatud mõisteid 
ja müüginimetusi;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 1322
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) rakendada VI lisas sätestatud mõisteid
ja müüginimetusi;

b) kehtestada VI lisas sätestatud mõistete
ja müüginimetuste rakendamise eeskirjad;

Or. es

Selgitus

Käesolevat artiklit muudetakse kooskõlas meie väljapakutud muudatustega artiklites 59, 62 ja 
65, kuna selles käsitletakse rakendusmeetmeid.

Muudatusettepanek 1323
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) kehtestada lubatud hälve; f) kehtestada lubatud hälbe 
kindlaksmääramise eeskirjad;

Or. es
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Selgitus

Käesolevat artiklit muudetakse kooskõlas meie väljapakutud muudatustega artiklites 59, 62 ja 
65, kuna selles käsitletakse rakendusmeetmeid.

Muudatusettepanek 1324
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõik 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) rakendada artiklit 66. g) kehtestada artikli 66 rakendamise 
eeskirjad.

Or. es

Selgitus

Käesolevat artiklit muudetakse kooskõlas meie väljapakutud muudatustega artiklites 59, 62 ja 
65, kuna selles käsitletakse rakendusmeetmeid.

Muudatusettepanek 1325
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõik 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) rakendussätted, mis käsitlevad 
nõuetele mittevastavate veinide 
kõrvaldamist ja hävitamist; 

Or. fr

Muudatusettepanek 1326
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõik 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) kehtestada eeskirjad uute 
veinivalmistustavade heakskiitmise ning 
virde ja veini kupaaži, sealhulgas nende 
mõistete, segamise ja nende suhtes 
kehtivate piirangute kohta.

Or. es

Selgitus

Käesolevat artiklit muudetakse kooskõlas meie väljapakutud muudatustega artiklites 59, 62 ja 
65, kuna selles käsitletakse rakendusmeetmeid.

Muudatusettepanek 1327
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõik 1 – punkt g b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g b) rakendussätted, mis käsitlevad 
selliste veinivalmistustavade katselist 
kasutamist, mis muidu ei ole lubatud;

Or. fr

Muudatusettepanek 1328
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõik 1 – punkt g b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g b) kehtestada eeskirjad artiklis 65 
osutatud katseliste veinivalmistustavade 
kasutamisel saadud toodete valdamise, 
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ringluse ja kasutamise kohta.

Or. es

Selgitus

Käesolevat artiklit muudetakse kooskõlas meie väljapakutud muudatustega artiklites 59, 62 ja 
65, kuna selles käsitletakse rakendusmeetmeid.

Muudatusettepanek 1329
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõik 1 – punkt g c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g c) rakendussätted, mis käsitlevad 
rikastamise, hapetustamise ja hapestamise 
toiminguid;

Or. fr

Selgitus

Tuleb kehtestada komisjoni õigus võtta vastu rakendussätteid veinivalmistustavade kohta.

Muudatusettepanek 1330
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 68a
Kohustuslikud tähised

1. Päritoluriigi või lähtekoha märkimine 
toiduaine etiketil või saatedokumentidel 
on kohustuslik.
2. Kui toidu päritoluriik või lähtekoht on 
märgitud ning see ei ole sama mis toidu 
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põhilis(t)e koostisosa(de) oma:
a) märgitakse kõnealuse põhilise 
koostisosa päritoluriik või lähtekoht;
b) või märgitakse, et põhilise koostisosa 
päritoluriik või lähtekoht on toidul 
märgitust erinev.

Or. es

Selgitus

Tuleb võtta vajalikud meetmed, et teavitada tarbijaid Euroopas ja kolmandates riikides toidu 
tootmise suhtes kohaldatavatest eeskirjadest tulenevate nõuete erinevusest ja neid erinevusi 
rõhutada.

Muudatusettepanek 1331
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 68a
Delegeeritud volitused

Komisjonile antakse õigus võtta artikli 
160 kohaselt vastu delegeeritud õigusakte, 
et kehtestada:
a) üldise turustamisstandardi 
rakendamise eeskirjad;
b) VI lisas sätestatud mõistete ja 
müüginimetuste rakendamise eeskirjad.

Or. de

Muudatusettepanek 1332
José Bové
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 2 – punkt c a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) tarnete haldamine;

Or. fr

Muudatusettepanek 1333
José Bové
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 2 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c b) edumeelsete meetmete ergutamine, et 
soodustada tähiste ja märgistuse abil 
säästvat tootmist.

Or. fr

Muudatusettepanek 1334
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 1 – punkt a – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) „päritolunimetus” – piirkonna, 
konkreetse koha või nõuetekohaselt 
põhjendatud erandjuhtudel riigi nimi, mida 
kasutatakse, et kirjeldada artikli 69 lõikes 1 
osutatud toodet, mis vastab järgmistele 
nõuetele:

a) „päritolunimetus” – piirkonna, 
konkreetse koha või erandjuhtudel riigi 
nimi, mida kasutatakse, et kirjeldada artikli 
118a lõikes 1 osutatud toodet, mis vastab 
järgmistele nõuetele:

Or. es

Selgitus

Me ei ole nõus praeguse olukorra muutmisega sellisel viisil, sest see annaks komisjonile 
tõlgendava rolli, mida tal varem ei olnud.
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Muudatusettepanek 1335
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 1 – punkt a – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) toode on saadud viinamarjasortidest, 
mis kuuluvad Vitis vinifera liiki;

iv) toode on saadud viinamarjasortidest, 
mis kuuluvad Vitis vinifera liiki või on 
Vitis vinifera liigi ja muude perekonna 
Vitis liikide ristandid;

Or. en

Selgitus

Haiguskindluse tõttu tuleks toetada ka hübriidveine.

Muudatusettepanek 1336
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 2 – punkt d a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) need hõlmavad viinamarjasordi 
nimetust ja geograafilist tähist.

Or. it

Muudatusettepanek 1337
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 71 – lõige 1 – punkt a a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) kaitstav nimetus;

Or. it

Muudatusettepanek 1338
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 71 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) veini(de) kirjeldus;
i) päritolunimetusega veinide korral 
nende põhiliste analüütiliste ja 
organoleptiliste omaduste kirjeldus;
ii) geograafilise tähisega veinide korral 
nende põhiliste analüütiliste omaduste 
kirjeldus ning organoleptiliste omaduste 
hinnang või märge selliste omaduste 
kohta;

Or. it

Muudatusettepanek 1339
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 71 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) vajaduse korral veini(de) 
valmistamiseks kasutatavad eritavad ning 
veini(de) valmistamisel kehtivad 
asjakohased piirangud;

Or. it
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Muudatusettepanek 1340
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 71 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) asjaomase geograafilise piirkonna 
piiritlus;

Or. it

Muudatusettepanek 1341
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 71 – lõige 1 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d b) maksimaalne saagikus hektari 
kohta;

Or. it

Muudatusettepanek 1342
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 71 – lõige 1 – punkt d c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d c) andmed veiniviinamarjasordi või -
sortide kohta, millest vein(id) on saadud;

Or. it

Muudatusettepanek 1343
Herbert Dorfmann
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 71 – lõige 1 – punkt d d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d d) üksikasjad, mis kinnitavad seost, 
millele on osutatud artikli 118b lõike 1 
punkti a alapunktis i või olenevalt 
olukorrast artikli 118b lõike 1 punkti b 
alapunktis i;

Or. it

Muudatusettepanek 1344
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 71 – lõige 1 – punkt d e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d e) liidu või siseriiklikes õigusaktides 
sätestatud või liikmesriikide poolt ette 
nähtud juhtudel kaitstud päritolunimetust 
või kaitstud geograafilist tähist haldava 
organisatsiooni kehtestatud kohaldatavad 
nõuded, võttes arvesse asjaolu, et sellised 
nõuded peavad olema objektiivsed ja 
mittediskrimineerivad ja vastama liidu 
õigusele;

Or. it

Muudatusettepanek 1345
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 71 – lõige 1 – punkt d f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d f) tootespetsifikaatide tingimuste 
täitmist kontrollivate asutuste või organite 
nimi ja aadress ning nende konkreetsed 
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ülesanded.

Or. it

Muudatusettepanek 1346
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 71 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootespetsifikaat sisaldab vähemalt 
järgmist:
a) kaitstav nimetus;
b) veini(de) kirjeldus;
i) päritolunimetusega veinide korral 
nende põhiliste analüütiliste ja 
organoleptiliste omaduste kirjeldus;
ii) geograafilise tähisega veinide korral 
nende põhiliste analüütiliste omaduste 
kirjeldus ning organoleptiliste omaduste 
hinnang või märge selliste omaduste 
kohta;
c) vajaduse korral veini(de) 
valmistamiseks kasutatavad eritavad ning 
veini(de) valmistamisel kehtivad 
asjakohased piirangud;
d) asjaomase geograafilise piirkonna 
piiritlus;
e) maksimaalne saagikus hektari kohta;
f) andmed veiniviinamarjasordi või -
sortide kohta, millest vein(id) on saadud;
g) üksikasjad, mis kinnitavad seost, 
millele on osutatud artikli 70 lõike 1 
punktis a või olenevalt olukorrast artikli 
70 lõike 1 punkti a alapunktis i;
h) liidu või siseriiklikes õigusaktides 
sätestatud või liikmesriikide poolt ette 
nähtud juhtudel kaitstud päritolunimetust 
või kaitstud geograafilist tähist haldava 
organisatsiooni kehtestatud kohaldatavad 
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nõuded, võttes arvesse asjaolu, et sellised 
nõuded peavad olema objektiivsed ja 
mittediskrimineerivad ja vastama liidu 
õigusele;
i) tootespetsifikaatide tingimuste täitmist 
kontrollivate asutuste või organite nimi ja 
aadress ning nende konkreetsed 
ülesanded.

Or. de

Selgitus

See muudatusettepanek kordab määruse ettepaneku COM(2010)0799, millega viiakse 
põllumajandusturgude ühine korraldus kooskõlla Lissaboni lepinguga, artikli 175 lõike 2 
sõnastust. See puudutab põhielemente, mida tuleb käsitleda põhiõigusaktis.

Muudatusettepanek 1347
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 71 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootespetsifikaat sisaldab vähemalt 
järgmist:
a) kaitstav nimetus;
b) veini(de) kirjeldus:
i) päritolunimetusega veinide korral 
nende põhiliste analüütiliste ja 
organoleptiliste omaduste kirjeldus;
ii) geograafilise tähisega veinide korral 
nende põhiliste analüütiliste omaduste 
kirjeldus ning
organoleptiliste omaduste hinnang või 
märge selliste omaduste kohta;
c) vajaduse korral veini(de) 
valmistamiseks kasutatavad eritavad ning 
veini(de) valmistamisel kehtivad 
asjakohased piirangud;
d) asjaomase geograafilise piirkonna 
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piiritlus;
e) maksimaalne saagikus hektari kohta;
f) andmed veiniviinamarjasordi või -
sortide kohta, millest vein(id) on saadud;

g) seose üksikasjalik selgitus;
h) ühenduse või riiklikes sätetes 
kehtestatud või liikmesriikide poolt ette 
nähtud juhtudel kaitstud päritolunimetust 
või geograafilist tähist haldava 
organisatsiooni kehtestatud kohaldatavad 
nõuded, võttes arvesse asjaolu, et sellised 
nõuded peavad olema objektiivsed ja 
mittediskrimineerivad ja vastama 
ühenduse õigusele;
i) tootespetsifikaatide tingimuste täitmist 
kontrollivate asutuste või organite nimi ja 
aadress ning nende konkreetsed 
ülesanded.

Or. es

Selgitus

Nagu kvaliteedisüsteeme käsitlevas nõukogu ja parlamendi määruses (EÜ) nr …, tuleks 
tootespetsifikaadi miinimumnõuded kehtestada põhiõigusaktis. 

Muudatusettepanek 1348
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 71 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

See sisaldab vähemalt järgmist:
a) kaitstav nimetus;
b) veini(de) kirjeldus:
i) päritolunimetusega veinide korral 
nende põhiliste analüütiliste ja 
organoleptiliste omaduste kirjeldus;
ii) geograafilise tähisega veinide korral 
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nende põhiliste analüütiliste omaduste 
kirjeldus ning organoleptiliste omaduste 
hinnang või märge selliste omaduste 
kohta;
c) vajaduse korral veini(de) 
valmistamiseks kasutatavad eritavad ning 
veini(de) valmistamisel kehtivad 
asjakohased piirangud;
d) asjaomase geograafilise piirkonna 
täpne, üksikasjalik ja ühene piiritlus;
e) maksimaalne saagikus hektari kohta;
f) andmed veiniviinamarjasordi või -
sortide kohta, millest vein(id) on saadud;
g) üksikasjad, mis kinnitavad seost, 
millele on osutatud artikli 70 lõike 1 
punkti a alapunktis i või olenevalt 
olukorrast artikli 70 lõike 1 punkti b 
alapunktis i;
h) liidu või siseriiklikes õigusaktides 
sätestatud või liikmesriikide poolt ette 
nähtud juhtudel kaitstud päritolunimetust 
või kaitstud geograafilist tähist haldava 
organisatsiooni kehtestatud kohaldatavad 
nõuded, eeldusel et sellised nõuded on 
objektiivsed ja mittediskrimineerivad ja 
vastavad liidu õigusele;
i) tootespetsifikaatide tingimuste täitmist 
kontrollivate asutuste või organite nimi ja 
aadress ning nende konkreetsed 
ülesanded.

Or. fr

Selgitus

Päritolunimetuse tehnilise toimiku sisu on oluline element, mis tuleb sätestada põhiõigusaktis.

Muudatusettepanek 1349
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 71 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)



AM\909520ET.doc 129/169 PE494.486v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Tootespetsifikaat sisaldab vähemalt 
järgmist:
a) kaitstav nimetus;
b) veini(de) kirjeldus:
i) päritolunimetusega veinide korral 
nende põhiliste analüütiliste ja 
organoleptiliste omaduste kirjeldus;
ii) geograafilise tähisega veinide korral 
nende põhiliste analüütiliste omaduste 
kirjeldus ning organoleptiliste omaduste 
hinnang või märge selliste omaduste 
kohta;
c) vajaduse korral veini(de) 
valmistamiseks kasutatavad eritavad ning 
veini(de) valmistamisel kehtivad 
asjakohased piirangud;
d) asjaomase geograafilise piirkonna 
piiritlus;
e) maksimaalne saagikus hektari kohta;
f) andmed veiniviinamarjasordi või -
sortide kohta, millest vein(id) on saadud;
g) seose üksikasjalik selgitus;
h) liidu või siseriiklikes õigusaktides
sätestatud või liikmesriikide poolt ette 
nähtud juhtudel kaitstud päritolunimetust 
või kaitstud geograafilist tähist haldava 
organisatsiooni kehtestatud kohaldatavad 
nõuded, võttes arvesse asjaolu, et sellised 
nõuded peavad olema objektiivsed ja 
mittediskrimineerivad ja vastama liidu 
õigusele;
i) tootespetsifikaatide tingimuste täitmist 
kontrollivate asutuste või organite nimi ja 
aadress ning nende konkreetsed 
ülesanded.

Or. es
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Selgitus

Komisjon teeb ettepaneku jätta välja kaitsetaotlustes esitatava tootespetsifikaadi kohta 
kehtivad nõuded, mis praegu on loetletud määruse (EÜ) 1234/2007 artikli 118c lõikes 2. Need 
nõuded tuleks loetleda põhiõigusaktis, kuna nad on määruse oluline osa.

Muudatusettepanek 1350
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 71 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Tootespetsifikaat sisaldab vähemalt 
järgmist:
a) kaitstav nimetus;
b) veini(de) kirjeldus;
i) päritolunimetusega veinide korral 
nende põhiliste analüütiliste ja 
organoleptiliste omaduste kirjeldus;
ii) geograafilise tähisega veinide korral 
nende põhiliste analüütiliste omaduste 
kirjeldus ning organoleptiliste omaduste 
hinnang või märge selliste omaduste 
kohta;
c) vajaduse korral veini(de) 
valmistamiseks kasutatavad eritavad ning 
veini(de) valmistamisel kehtivad 
asjakohased piirangud;
d) asjaomase geograafilise piirkonna 
piiritlus;
e) maksimaalne saagikus hektari kohta;
f) andmed veiniviinamarjasordi või -
sortide kohta, millest vein(id) on saadud; 
g) liidu või siseriiklikes õigusaktides 
sätestatud või liikmesriikide poolt ette 
nähtud juhtudel kaitstud päritolunimetust 
või kaitstud geograafilist tähist haldava
organisatsiooni kehtestatud kohaldatavad 
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nõuded, võttes arvesse asjaolu, et sellised 
nõuded peavad olema objektiivsed ja 
mittediskrimineerivad ja vastama liidu 
õigusele;
h) tootespetsifikaatide tingimuste täitmist 
kontrollivate asutuste või organite nimi ja 
aadress ning nende konkreetsed 
ülesanded.

Or. it

Muudatusettepanek 1351
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kaitsetaotlus esitatakse selles 
liikmesriigis, mille territooriumilt 
päritolunimetus või geograafiline tähis 
pärineb.
Liikmesriik kontrollib kaitsetaotluse 
vastavust käesolevas peatükis sätestatud 
tingimustele.
Liikmesriik korraldab riikliku menetluse, 
millega tagatakse taotluse piisav 
avalikustamine ja nähakse ette vähemalt 
kahe kuu pikkune ajavahemik alates 
avalikustamisest, mille jooksul kõik tema 
territooriumil tegutsevad või asuvad ning 
õigustatud huvi omavad füüsilised või 
juriidilised isikud võivad esitada 
vastuväite kavandatavale kaitse alla 
võtmisele, esitades liikmesriigile 
nõuetekohaselt põhjendatud avalduse.

Or. es

Selgitus

Kõnealust valdkonda praegu reguleeriva määruse (EÜ) 1234/2007 sätted taastatakse 
põhiõigusakti osana.
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Muudatusettepanek 1352
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kaitsetaotlus esitatakse selles 
liikmesriigis, mille territooriumilt 
päritolunimetus või geograafiline tähis 
pärineb.
Liikmesriik kontrollib kaitsetaotluse 
vastavust käesolevas peatükis sätestatud 
tingimustele.
Liikmesriik korraldab riikliku menetluse, 
millega tagatakse taotluse piisav 
avalikustamine ja nähakse ette vähemalt 
kahe kuu pikkune ajavahemik alates 
avalikustamisest, mille jooksul kõik tema 
territooriumil tegutsevad või asuvad ning 
õigustatud huvi omavad füüsilised või 
juriidilised isikud võivad esitada 
vastuväite kavandatavale kaitse alla 
võtmisele, esitades liikmesriigile 
nõuetekohaselt põhjendatud avalduse.

Or. es

Muudatusettepanek 1353
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kaitsetaotlus esitatakse selles 
liikmesriigis, mille territooriumilt 
päritolunimetus või geograafiline tähis 
pärineb.
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Liikmesriik vaatab kaitsetaotluse läbi, et 
kontrollida selle vastavust käesolevas 
alajaos sätestatud tingimustele.
Liikmesriik korraldab riigisisese 
menetluse, millega tagatakse taotluse 
piisav avalikustamine ja nähakse ette 
vähemalt kahe kuu pikkune ajavahemik 
alates avalikustamisest, mille jooksul kõik 
tema territooriumil elavad või asuvad 
ning õigustatud huvi omavad füüsilised 
või juriidilised isikud võivad esitada 
vastuväite kavandatavale kaitse alla 
võtmisele, esitades liikmesriigile 
nõuetekohaselt põhjendatud avalduse.

Or. de

Muudatusettepanek 1354
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui liikmesriik leiab, et nõuded on 
täidetud, kohaldatakse riiklikku menetlust, 
millega tagatakse tootespetsifikaadi piisav 
avalikustamine vähemalt internetis.

3. Kui liikmesriik leiab, et asjaomased
nõuded on täidetud,

a) avaldab ta koondokumendi ja
tootespetsifikaadi vähemalt Internetis ning
b) esitab komisjonile kaitsetaotluse, mis 
sisaldab järgmist teavet:
i) taotleja nimi ja aadress;
ii) koonddokument;
iii) liikmesriigi kinnitus, et taotleja 
esitatud taotlus vastab käesoleva määruse 
tingimustele;
iv) punktis a osutatud avaldamise viide.

Or. es
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Muudatusettepanek 1355
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui liikmesriik leiab, et nõuded on 
täidetud, kohaldatakse riiklikku menetlust, 
millega tagatakse tootespetsifikaadi piisav 
avalikustamine vähemalt internetis.

3. Kui liikmesriik leiab, et asjaomased
nõuded on täidetud,

a) avaldab ta koondokumendi ja
tootespetsifikaadi vähemalt Internetis ning

b) esitab komisjonile kaitsetaotluse, mis 
sisaldab järgmist teavet:
i) taotleja nimi ja aadress;
ii) koonddokument;
iii) liikmesriigi kinnitus, et taotleja 
esitatud taotlus vastab käesoleva määruse 
tingimustele;
iv) punktis a osutatud avaldamise viide.

Or. es

Selgitus

Konkreetsed otsused riiklike menetluste arendamise kohta tuleb teha delegeeritud õigusaktide 
abil (artikli 86 lõike 4 punkt c). Me oleme selle meetme vastu sarnastel põhjustel nagu 
nimetasime seoses artikliga 71. Igal juhul, kui põhiõigusakti ei oleks, tunduks asjakohasem 
kasutada rakendusakte (ühetaoline kohaldamine kõikides liikmesriikides).

Muudatusettepanek 1356
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 3 – lõik 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) avaldab ta koondokumendi ja 
tootespetsifikaadi vähemalt Internetis 
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ning
b) esitab komisjonile kaitsetaotluse, mis 
sisaldab järgmist teavet:
i) taotleja nimi ja aadress;
ii) artikli 71 lõike 1 punktis d osutatud 
koonddokument;
iii) liikmesriigi kinnitus, et taotleja 
esitatud taotlus vastab nõutud 
tingimustele; ning
iv) avaldamise viide vastavalt punktile a.
Esimese lõigu punktis b osutatud teave 
esitatakse ühes liidu ametlikus keeles või 
sellega on kaasas kinnitatud tõlge ühesse 
nimetatud keelde.

Or. de

Muudatusettepanek 1357
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui liikmesriigil puuduvad 
siseriiklikud õigusnormid 
päritolunimetuste ja geograafiliste tähiste 
kaitse kohta, võib ta vastavalt käesolevas 
peatükis esitatud tingimustele anda 
nimetusele üksnes üleminekuajal riiklikul 
tasandil kaitse alates kuupäevast, mil selle 
kohta esitati komisjonile taotlus. 
Kõnealune ajutine riiklik kaitse lõpeb 
alates käesoleva alajao kohase 
registreerimisotsuse või registreerimisest 
keeldumise otsuse vastuvõtmise 
kuupäevast.

Or. es
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Muudatusettepanek 1358
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui liikmesriigil puuduvad 
siseriiklikud õigusnormid 
päritolunimetuste ja geograafiliste tähiste 
kaitse kohta, võib ta vastavalt käesolevas 
peatükis esitatud tingimustele anda 
nimetusele üksnes üleminekuajal riiklikul 
tasandil kaitse alates kuupäevast, mil selle 
kohta esitati komisjonile taotlus. 
Kõnealune ajutine riiklik kaitse lõpeb 
alates käesoleva alajao kohase 
registreerimisotsuse või registreerimisest 
keeldumise otsuse vastuvõtmise 
kuupäevast.

Or. es

Selgitus

Konkreetsed otsused riiklike menetluste arendamise kohta tuleb teha delegeeritud õigusaktide 
abil (artikli 86 lõike 4 punkt c). Me oleme selle meetme vastu sarnastel põhjustel nagu 
nimetasime seoses artikliga 71. Igal juhul, kui põhiõigusakti ei oleks, tunduks asjakohasem 
kasutada rakendusakte (ühetaoline kohaldamine kõikides liikmesriikides).

Muudatusettepanek 1359
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid kehtestavad määruse 
(EÜ) nr 1234/2007 artikli 118f ja 
käesoleva artikli järgimiseks vajalikud 
õigus- ja haldusnormid 1. augustiks 2009.

Or. de
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Muudatusettepanek 1360
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Kui liikmesriigil puuduvad riiklikud 
õigusnormid päritolunimetuste ja 
geograafiliste tähiste kaitse kohta, võib ta 
vastavalt käesolevas alajaos esitatud 
tingimustele anda nimetusele riiklikul 
tasandil kaitse üksnes üleminekuajaks 
alates kuupäevast, mil selle kohta esitati 
komisjonile taotlus. Kõnealune ajutine 
riiklik kaitse lõpeb alates käesoleva alajao 
kohase registreerimisotsuse või 
registreerimisest keeldumise otsuse 
vastuvõtmise kuupäevast.

Or. de

Muudatusettepanek 1361
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid võtavad vajalikke 
meetmeid, et lõpetada kaitstud 
päritolunimetuste või kaitstud 
geograafiliste tähiste ebaseaduslik 
kasutamine lõike 2 tähenduses.

Or. it
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Muudatusettepanek 1362
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. fr

Selgitus

Päritolunimetuse ja geograafilise tähise kaitse ulatus ja keelt puudutavad sätted on olulised 
osad, mis tuleb sätestada põhiõigusaktis.

Muudatusettepanek 1363
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 81 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kolmandad riigid esitavad komisjonile 
käesoleva määruse artikli 71 lõikes 1 
osutatud tehnilise aruande oma 
geograafiliste tähiste kohta vastavalt 
eelmisele lõigule. 
Komisjon võib otsustada tühistada 
kolmandate riikide geograafilised tähised, 
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mis ei vasta käesoleva määruse artikli 70 
tingimustele, maksimaalselt kolme aasta 
jooksul alates nende registreerimise 
kuupäevast.

Or. es

Selgitus

Komisjon jätab võimaluse registreerida kolmandatele riikidele kuuluvaid nimetusi või 
geograafilisi tähiseid, mida ELis kaitstakse kahepoolsete lepingutega. Sellisel juhul tuleks 
kolmandatelt riikidelt nõuda vähemalt tehnilise aruande esitamist päritolunimetuse või 
geograafilise tähise kohta, nagu praegu nõutakse ühenduse liikmetelt määruse (EÜ) nr 
1234/2007 artikli 118s alusel.

Muudatusettepanek 1364
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 81 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kolmandad riigid esitavad komisjonile 
käesoleva määruse artikli 71 lõikes 1 
osutatud tehnilise aruande oma 
geograafiliste tähiste kohta vastavalt 
eelmisele lõigule. 
Komisjon võib otsustada tühistada 
kolmandate riikide geograafilised tähised, 
mis ei vasta käesoleva määruse artikli 70 
tingimustele, maksimaalselt kolme aasta 
jooksul alates nende registreerimise 
kuupäevast.

Or. es

Muudatusettepanek 1365
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 86 lõike 4 punkti b tingimustele 
vastav taotleja võib taotleda kaitstud 
päritolunimetuse või kaitstud geograafilise 
tähise tootespetsifikaadi muutmise 
heakskiitmist, eelkõige selleks, et võtta 
arvesse teaduse ja tehnika edusamme või 
määratleda uuesti geograafiline piirkond. 
Taotlustes kirjeldatakse ja põhjendatakse 
taotletud muudatusi.

Artikli 72 tingimustele vastav taotleja võib 
taotleda kaitstud päritolunimetuse või 
kaitstud geograafilise tähise 
tootespetsifikaadi muutmise heakskiitmist, 
eelkõige selleks, et võtta arvesse teaduse ja 
tehnika edusamme või määratleda uuesti 
artikli 71 lõike 2 teise lõigu punktis d 
osutatud geograafiline piirkond. Taotlustes 
kirjeldatakse ja põhjendatakse taotletud 
muudatusi.

Or. de

Muudatusettepanek 1366
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui kavandatud muudatus toob kaasa ühe 
või mitu muudatust artikli 71 lõike 1 
punktis d viidatud koonddokumendis, 
kohaldatakse artikleid 73–76 mutatis 
mutandis muutmistaotluse suhtes. Kui 
aga taotletavad muudatused on väikesed, 
otsustab komisjon rakendusaktidega, kas 
kiita muutmistaotlus heaks ilma artikli 74 
lõikes 2 ning artiklis 75 sätestatud 
menetluskorda järgimata, ning 
heakskiitmise korral avaldab komisjon 
artikli 74 lõikes 3 osutatud elemendid.
Muudatus loetakse väheoluliseks, kui:
a) see ei puuduta toote olemuslikke 
tunnusjooni;
b) see ei muuda seost;
c) see ei too kaasa toote nime või nimeosa 
muutmist;
d) see ei too kaasa kindlaks määratud 
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geograafilise piirkonna muutmist;
e) see ei too kaasa muid toote turustamise 
piiranguid.
3. Kui kavandatud muudatus ei too kaasa 
koonddokumendi muutmist, kohaldatakse 
järgmisi eeskirju:
a) kui geograafiline piirkond asub 
liikmesriigis, avaldab kõnealune 
liikmesriik oma seisukoha muudatuse 
suhtes ning heakskiidu korral avaldab 
muudetud tootespetsifikaadi ning teavitab 
komisjoni heakskiidetud muudatustest ja 
nende põhjendustest;
b) kui geograafiline piirkond asub 
kolmandas riigis, otsustab komisjon 
rakendusaktidega, kas kiita kavandatud 
muutmine heaks.

Or. fr

Selgitus

Koonddokumendis väheolulise muudatuse tegemise põhimõte ja määratlus on olulised osad.

Muudatusettepanek 1367
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui kavandatud muudatus toob kaasa 
mitu muudatust artikli 71 lõike 1 punktis 
d viidatud koonddokumendis, 
kohaldatakse artikleid 73–76 mutatis 
mutandis muutmistaotluse suhtes. Kui 
kavandatud muudatus on väheoluline, 
tuleks siiski kasutada rakendusakte, et 
otsustada, kas kiita taotlus heaks ilma 
artikli 74 lõikes 3 ja artiklis 75 sätestatud 
menetluskorda kohaldamata.
Kui kavandatud muudatus ei too kaasa 
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koonddokumendi muutmist, kohaldatakse 
järgmisi eeskirju: kui geograafiline 
piirkond asub liikmesriigis, avaldab 
kõnealune liikmesriik oma seisukoha 
muudatuse suhtes ning heakskiidu korral 
avaldab muudetud tootespetsifikaadi ning 
teavitab komisjoni heakskiidetud 
muudatustest ja nende põhjendustest.

Or. es

Selgitus

Komisjon teeb ettepaneku jätta välja määruse 1234/2007 artikli 118q lõiked 2 ja 3, milles 
sätestatakse tootespetsifikaatide muutmise tingimused, ning reguleerida spetsifikaate edaspidi 
delegeeritud õigusaktidega (artikli 86 lõike 4 punkt g). Igal juhul oleme me seisukohal, et kui 
põhiõigusakti ei oleks, tunduks asjakohasem kasutada selle artikli edasiarendamiseks 
rakendusakte (ühetaoline kohaldamine kõikides liikmesriikides).

Muudatusettepanek 1368
Christa Klaß, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui kavandatud muudatus toob kaasa ühe 
või mitu muudatust artikli 71 lõike 1 
punktis d viidatud koonddokumendis, 
kohaldatakse artikleid 73–76 mutatis 
mutandis muutmistaotluse suhtes. Kui 
aga kavandatud muudatus on väike, 
otsustab komisjon rakendusaktidega, kas 
kiita taotlus heaks ilma artikli 74 lõikes 2 
ning artiklis 75 sätestatud menetluskorda 
järgimata, ning heakskiitmise korral 
avaldab artikli 74 lõikes 3 osutatud 
elemendid. Kõnealune rakendusakt 
võetakse vastu artikli 162 artiklis 2 
osutatud kontrollimenetluse kohaselt.

Or. de
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Muudatusettepanek 1369
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui kavandatud muudatus toob kaasa 
mitu muudatust artikli 71 lõike 1 punktis 
d viidatud koonddokumendis, 
kohaldatakse artikleid 73–76 mutatis 
mutandis muutmistaotluse suhtes. Kui 
aga taotletavad muudatused on väikesed, 
kasutatakse rakendusakte, et otsustada, 
kas kiita taotlus heaks ilma artikli 74 
lõikes 3 ning artiklis 75 sätestatud 
menetluskorda järgimata.

Or. es

Selgitus

Taastatakse määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 118q lõige 2.

Muudatusettepanek 1370
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui kavandatud muudatus ei too kaasa 
koonddokumendi muutmist, kohaldatakse 
järgmisi eeskirju:
a) kui geograafiline piirkond asub 
liikmesriigis, avaldab kõnealune 
liikmesriik oma seisukoha muudatuse 
suhtes ning heakskiidu korral avaldab 
muudetud tootespetsifikaadi ning teavitab 
komisjoni heakskiidetud muudatustest ja 
nende põhjendustest;
b) kui geograafiline piirkond asub 
kolmandas riigis, otsustab komisjon 
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rakendusaktidega, kas kiita kavandatud 
muutmine heaks. Kõnealune rakendusakt 
võetakse vastu artikli 162 artiklis 2 
osutatud kontrollimenetluse kohaselt.

Or. de

Muudatusettepanek 1371
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui kavandatud muudatus ei too kaasa 
koonddokumendi muutmist, kohaldatakse 
järgmisi eeskirju:
a) kui geograafiline piirkond asub 
liikmesriigis, avaldab kõnealune 
liikmesriik oma seisukoha muudatuse 
suhtes ning heakskiidu korral avaldab 
muudetud tootespetsifikaadi ning teavitab 
komisjoni heakskiidetud muudatustest ja 
nende põhjendustest;
b) kui geograafiline piirkond asub 
kolmandas riigis, otsustab komisjon, kas 
kiita kavandatud muudatus heaks.

Or. es

Selgitus

Taastatakse määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 118q lõige 3.

Muudatusettepanek 1372
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 84 – lõik 3 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Erandina artikli 82 lõikest 1 võib 
liikmesriik või kolmas riik või selle pädev 
asutus taotleda käesoleva artikli lõike 1 
kohaste olemasolevate kaitstud 
veininimetuste tootespetsifikaatide 
muutmise heakskiitmist.

Or. de

Selgitus

Kuna mõnede olemasolevate kaitstud veininimetuste tootespetsifikaate reguleeritakse avaliku 
õigusega, peab sellistel juhtudel olema võimalus, et muudatusi taotlevad liikmesriigid ja mitte 
ainult tootjad. 

Muudatusettepanek 1373
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Võttes arvesse tootmise eripära 
piiritletud geograafilises piirkonnas, võib 
komisjon delegeeritud õigusaktidega võtta 
vastu:

välja jäetud

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

Or. fr

Selgitus

Artikli 70 kohta tehtud muudatusettepanekud muudavad need delegeeritud õigusaktid 
ebavajalikuks.
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Muudatusettepanek 1374
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Võttes arvesse tootmise eripära 
piiritletud geograafilises piirkonnas, võib 
komisjon delegeeritud õigusaktidega võtta 
vastu:

välja jäetud

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

Or. es

Selgitus

Oleme selle artikli vastu, sest suurem osa sellega reguleeritavatest teemadest kas sisaldub 
põhiõigusaktis (nagu ülalnimetatud juhtum lõike 4 punktiga a) või on hõlmatud 
rakendusaktides – arvestades nende reguleerimisala ja vajadust saavutada ühetaoline 
kohaldamine kõikides liikmesriikides – ning sellisena on nad juba olemasolevas komisjoni 
määruses (EÜ) nr 607/2009 määratletud. See kehtib lõigete 2, 3, 4, 5 ja 6 sisu kohta.

Muudatusettepanek 1375
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Võttes arvese vajadust tagada toote 
kvaliteet ja läbipaistvus, võib komisjon 
delegeeritud õigusaktidega kehtestada 
tingimused, mille kohaselt võivad 
tootespetsifikaadid sisaldada lisanõudeid.

välja jäetud

Or. es
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Muudatusettepanek 1376
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Võttes arvese vajadust tagada toote 
kvaliteet ja läbipaistvus, võib komisjon 
delegeeritud õigusaktidega kehtestada 
tingimused, mille kohaselt võivad 
tootespetsifikaadid sisaldada lisanõudeid.

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Oleme selle artikli vastu, sest suurem osa sellega reguleeritavatest teemadest kas sisaldub 
põhiõigusaktis (nagu ülalnimetatud juhtum lõike 4 punktiga a) või on hõlmatud 
rakendusaktides – arvestades nende reguleerimisala ja vajadust saavutada ühetaoline 
kohaldamine kõikides liikmesriikides – ning sellisena on nad juba olemasolevas komisjoni 
määruses (EÜ) nr 607/2009 määratletud. See kehtib lõigete 2, 3, 4, 5 ja 6 sisu kohta.

Muudatusettepanek 1377
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi, Matteo 
Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) tootespetsifikaadi elemente; välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 1378
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) tootespetsifikaadi elemente; välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 1379
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) tootespetsifikaadi elemente; välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Artiklite 71 ja 82 kohta tehtud muudatusettepanekud muudavad need delegeeritud õigusaktid 
ebavajalikuks.

Muudatusettepanek 1380
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) tootespetsifikaadi elemente; välja jäetud

Or. es

Selgitus

Oleme selle artikli vastu, sest suurem osa sellega reguleeritavatest teemadest kas sisaldub 
põhiõigusaktis (nagu ülalnimetatud juhtum lõike 4 punktiga a) või on hõlmatud 
rakendusaktides – arvestades nende reguleerimisala ja vajadust saavutada ühetaoline 
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kohaldamine kõikides liikmesriikides – ning sellisena on nad juba olemasolevas komisjoni 
määruses (EÜ) nr 607/2009 määratletud. See kehtib lõigete 2, 3, 4, 5 ja 6 sisu kohta.

Muudatusettepanek 1381
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) tootespetsifikaadi elemente; a) millistel juhtudel võib üksiktootja 
taotleda päritolunimetuse või 
geograafilise tähise kaitset;

Or. de

Muudatusettepanek 1382
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) tingimusi, mida peab järgima 
päritolunimetuse või geograafilise tähise 
kaitse taotlemisel, riiklikku eelmenetlust, 
komisjoni kontrolli, vastuväidete esitamise 
menetlust ning päritolunimetuse või 
geograafilise tähise muutmist, tühistamist 
või vahetamist käsitlevaid menetlusi;

c) tingimusi, mida peab järgima 
päritolunimetuse või geograafilise tähise 
kaitse taotlemisel.

Or. es

Selgitus

Oleme selle artikli vastu, sest suurem osa sellega reguleeritavatest teemadest kas sisaldub 
põhiõigusaktis (nagu ülalnimetatud juhtum lõike 4 punktiga a) või on hõlmatud 
rakendusaktides – arvestades nende reguleerimisala ja vajadust saavutada ühetaoline 
kohaldamine kõikides liikmesriikides – ning sellisena on nad juba olemasolevas komisjoni 
määruses (EÜ) nr 607/2009 määratletud. See kehtib lõigete 2, 3, 4, 5 ja 6 sisu kohta.
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Muudatusettepanek 1383
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) tingimusi, mida peab järgima 
päritolunimetuse või geograafilise tähise 
kaitse taotlemisel, riiklikku eelmenetlust,
komisjoni kontrolli, vastuväidete esitamise 
menetlust ning päritolunimetuse või 
geograafilise tähise muutmist, tühistamist 
või vahetamist käsitlevaid menetlusi;

c) tingimusi, mida peab järgima 
päritolunimetuse või geograafilise tähise 
kaitse taotlemisel, komisjoni kontrolli, 
vastuväidete esitamise menetlust ning 
päritolunimetuse või geograafilise tähise 
muutmist, tühistamist või vahetamist 
käsitlevaid menetlusi;

Or. de

Muudatusettepanek 1384
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 4 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) piirüleste taotluste suhtes 
kohaldatavaid tingimusi;

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Oleme selle artikli vastu, sest suurem osa sellega reguleeritavatest teemadest kas sisaldub 
põhiõigusaktis (nagu ülalnimetatud juhtum lõike 4 punktiga a) või on hõlmatud 
rakendusaktides – arvestades nende reguleerimisala ja vajadust saavutada ühetaoline 
kohaldamine kõikides liikmesriikides – ning sellisena on nad juba olemasolevas komisjoni 
määruses (EÜ) nr 607/2009 määratletud. See kehtib lõigete 2, 3, 4, 5 ja 6 sisu kohta.

Muudatusettepanek 1385
Christa Klaß, Anja Weisgerber, Astrid Lulling
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 4 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) piirüleste taotluste suhtes kohaldatavaid 
tingimusi;

d) konkreetseid meetmeid seoses 
piiriüleste taotluste suhtes kohaldatavate 
riiklike menetlustega;

Or. de

Muudatusettepanek 1386
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 4 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) kolmanda riigi geograafilise 
piirkonnaga seotud taotlustele esitatavaid 
tingimusi;

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Oleme selle artikli vastu, sest suurem osa sellega reguleeritavatest teemadest kas sisaldub 
põhiõigusaktis (nagu ülalnimetatud juhtum lõike 4 punktiga a) või on hõlmatud 
rakendusaktides – arvestades nende reguleerimisala ja vajadust saavutada ühetaoline 
kohaldamine kõikides liikmesriikides – ning sellisena on nad juba olemasolevas komisjoni 
määruses (EÜ) nr 607/2009 määratletud. See kehtib lõigete 2, 3, 4, 5 ja 6 sisu kohta.

Muudatusettepanek 1387
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 4 – punkt g
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) tootespetsifikaatide muutmisega seotud 
tingimusi.

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Oleme selle artikli vastu, sest suurem osa sellega reguleeritavatest teemadest kas sisaldub 
põhiõigusaktis (nagu ülalnimetatud juhtum lõike 4 punktiga a) või on hõlmatud 
rakendusaktides – arvestades nende reguleerimisala ja vajadust saavutada ühetaoline 
kohaldamine kõikides liikmesriikides – ning sellisena on nad juba olemasolevas komisjoni 
määruses (EÜ) nr 607/2009 määratletud. See kehtib lõigete 2, 3, 4, 5 ja 6 sisu kohta.

Muudatusettepanek 1388
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 4 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) tootespetsifikaatide muutmisega seotud
tingimusi.

g) tingimusi, mille kohaselt käsitatakse 
muudatust väikesena artikli 82 lõike 2 
tähenduses;

Or. de

Muudatusettepanek 1389
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Võttes arvesse vajadust tagada piisav 
kaitse, võib komisjon delegeeritud 
õigusaktidega kehtestada piirangud 
kaitstud nimetuse suhtes.

välja jäetud
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Or. es

Selgitus

Oleme selle artikli vastu, sest suurem osa sellega reguleeritavatest teemadest kas sisaldub 
põhiõigusaktis (nagu ülalnimetatud juhtum lõike 4 punktiga a) või on hõlmatud 
rakendusaktides – arvestades nende reguleerimisala ja vajadust saavutada ühetaoline 
kohaldamine kõikides liikmesriikides – ning sellisena on nad juba olemasolevas komisjoni 
määruses (EÜ) nr 607/2009 määratletud. See kehtib lõigete 2, 3, 4, 5 ja 6 sisu kohta.

Muudatusettepanek 1390
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa Zamora, Gabriel Mato 
Adrover

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Võttes arvesse vajadust tagada, et 
käesoleva alajao kohaldamine ei kahjusta 
ettevõtjaid ega pädevaid asutusi seoses 
veininimetustega, millele on kaitse antud 
enne 1. augustit 2009 või mille kohta on 
kaitsetaotlus esitatud enne kõnealust 
kuupäeva, võib komisjon delegeeritud 
õigusaktidega vastu võtta üleminekusätted 
seoses:

välja jäetud

a) veininimetustega, mida liikmesriigid on 
enne 1. augustit 2009 tunnustanud kui 
päritolunimetusi või geograafilisi tähiseid 
või veininimetustega, mille kohta on 
esitatud kaitsetaotlus enne kõnealust 
kuupäeva;
b) riikliku eelmenetlusega;
c) veinidega, mis on enne konkreetset 
kuupäeva turule lastud või märgistatud;
d) tootespetsifikaatide muutmisega.

Or. es

Selgitus

Oleme selle artikli vastu, sest suurem osa sellega reguleeritavatest teemadest kas sisaldub 
põhiõigusaktis (nagu ülalnimetatud juhtum lõike 4 punktiga a) või on hõlmatud 
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rakendusaktides – arvestades nende reguleerimisala ja vajadust saavutada ühetaoline 
kohaldamine kõikides liikmesriikides – ning sellisena on nad juba olemasolevas komisjoni 
määruses (EÜ) nr 607/2009 määratletud. See kehtib lõigete 2, 3, 4, 5 ja 6 sisu kohta.

Muudatusettepanek 1391
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi, Matteo 
Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 6 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) riikliku eelmenetlusega; välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 1392
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 6 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) tootespetsifikaatide muutmisega. välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Artiklite 71 ja 82 kohta tehtud muudatusettepanekud muudavad need delegeeritud õigusaktid 
ebavajalikuks.

Muudatusettepanek 1393
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – lõige 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Võttes arvesse tootmise eripära 
piiritletud geograafilises piirkonnas, võib 
komisjon rakendusaktidega võtta vastu:
a) asjaomase geograafilise piirkonna 
piiritluse põhimõtted ning
b) mõisted, piirangud ja erandid seoses 
tootmisega piiritletud geograafilises 
piirkonnas.
2 b. Võttes arvese vajadust tagada toote 
kvaliteet ja läbipaistvus, võib komisjon 
rakendusaktidega kehtestada tingimused, 
mille kohaselt võivad tootespetsifikaadid 
sisaldada lisanõudeid.
2 c. Võttes arvesse vajadust tagada 
tootjate ja ettevõtjate seaduslikud õigused 
ja huvid, võib komisjon rakendusaktidega
võtta vastu eeskirjad, milles käsitletakse:
a) tingimusi, mida tuleb järgida seoses 
päritolunimetuse või geograafilise tähise 
kaitse taotlusega;
b) komisjoni kontrolli, vastuväidete 
esitamise menetlust ning kaitstud 
päritolunimetuse või kaitstud 
geograafilise tähise muutmist, tühistamist 
või vahetamist käsitlevaid menetlusi;
c) piirüleste taotluste suhtes 
kohaldatavaid tingimusi;
d) kolmanda riigi geograafilise 
piirkonnaga seotud taotlustele esitatavaid 
tingimusi;
e) kuupäeva, millest alates kohaldatakse 
kaitset või kaitse muudatust;
f) tootespetsifikaatide muutmisega seotud 
tingimusi.
2 d. Võttes arvesse vajadust tagada piisav 
kaitse, võib komisjon rakendusaktidega 
kehtestada piirangud kaitstud nimetuse 
suhtes.

Or. es
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Selgitus

Lisatud selleks, et tagada ühtsus eelmise punktiga. 

Muudatusettepanek 1394
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 89 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Traditsioonilisi nimetusi tunnustab, 
määratleb ja kaitseb komisjon.

Or. es

Selgitus

Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 103u lõike 2 taastamine.

Muudatusettepanek 1395
Christa Klaß, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 89 – lõik 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) Liikmesriigi või kolmanda riigi 
pädev asutus või kolmandas riigis tegutsev 
kutseala esindusorganisatsioon võib 
esitada komisjonile taotluse võtta kaitse 
alla artikli 89 tähenduses traditsiooniline 
nimetus.

Or. en

Muudatusettepanek 1396
Christa Klaß, Anja Weisgerber
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 89 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 1397
Christa Klaß, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 89 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Kui traditsiooniline nimetus on 
käesoleva määruse alusel kaitstud, 
hinnatakse sellise kaubamärgi 
registreerimist, mille kasutamine oleks 
artikliga 89c vastuolus, Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2008/95/EÜ (1) või nõukogu määruse 
(EÜ) nr 207/2009 (2) kohaselt.
Esimese lõiguga vastuolus registreeritud 
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kaubamärgid tunnistatakse soovi korral 
kehtetuks vastavalt kohaldatavatele 
menetlustele, mida on täpsustatud 
direktiivis 2008/95/EÜ või määruses (EÜ) 
nr 207/2009. 
Hoolimata traditsioonilise nimetuse 
kaitsest võib jätkuvalt kasutada ja 
uuendada kaubamärki, mille kasutus 
vastab mõnele käesoleva määruse artiklis 
89c osutatud olukorrale ja mille suhtes on 
esitatud taotlus, mis on registreeritud või 
mis on kasutuses juurdunud, kui selline 
võimalus on õigusnormidega ette nähtud, 
ühenduse territooriumil enne 4. maid 
2002 või enne komisjonile asjaomase 
traditsioonilise nimetuse kaitse taotluse 
esitamist. Sellisel juhul lubatakse 
traditsioonilist nimetust kasutada 
asjaomase kaubamärgiga paralleelselt.
Tootele ei anta kaitstud traditsioonilist 
nimetust juhul, kui see võib kaubamärgi 
mainet ja tuntust arvesse võttes tarbijat 
veini tegeliku olemuse, laadi, tunnuste või 
omaduste suhtes eksitada.

Or. en

Muudatusettepanek 1398
Christa Klaß, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 89 – lõik 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 c. Kui taotlus on esitatud sellise 
nimetuse registreerimiseks, mis on 
täielikult või osaliselt homonüümne 
käesoleva määruse kohaselt juba kaitse 
alla võetud traditsioonilise nimetusega, 
võetakse kaitse alla võtmisel arvesse 
kohalikku ja tavapärast kasutust ning 
segiajamise ohtu. Homonüümset 
nimetust, mis võib tarbijat eksitada toote 
olemuse, omaduste või tegeliku päritolu 
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suhtes, ei võeta kaitse alla, isegi kui 
nimetus ise on täpne.
Homonüümset nimetust võib kaitse alla 
võtta ja kasutada tingimusel, et hiljem 
kaitse alla võetud homonüümi ja 
traditsioonilist nimetust suudetakse 
tegelikkuses eristada, võttes arvesse 
vajadust kohelda asjaomaseid tootjaid 
erapooletult ning mitte eksitada tarbijaid.

Or. en

Muudatusettepanek 1399
Christa Klaß, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 89 – lõik 1 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 d. Kahe kuu jooksul alates kuupäevast, 
mil komisjon taotluse avalikustas, võib iga 
liikmesriik või kolmas riik või füüsiline 
või juriidiline isik, kellel on õiguspärane 
huvi, avaldada vastuseisu nimetuse 
tunnustamisele, esitades selle kohta 
vastuväite.

Or. en

Muudatusettepanek 1400
Christa Klaß, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 89 – lõik 1 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 e. Taotleja võib taotleda traditsioonilise 
nimetuse, taotluses märgitud keele, 
asjaomas(t)e veini(de) või asjaomase 
traditsioonilise nimetuse määratluse või 
kasutustingimuste kokkuvõtte muutmise 
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heakskiitmist.

Or. en

Muudatusettepanek 1401
Christa Klaß, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 89 – lõik 1 f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 f. Komisjon võib õigustatud huvi omava 
liikmesriigi, kolmanda riigi või füüsilise 
või juriidilise isiku asjakohaselt 
põhjendatud taotluse korral 
rakendusaktiga otsustada traditsioonilise 
nimetuse kaitse tühistada, kui see ei vasta 
enam artiklis 89 sätestatud määratlusele.
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
artikli 162 artiklis 2 osutatud 
kontrollimenetluse kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 1402
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 89 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 89 a
Traditsiooniliste nimetuste 

kasutustingimused
1. Kaitstav nimetus on kas:
a) selle liikmesriigi või kolmanda riigi 
ametlikus või piirkondlikus keeles, kust 
nimetus pärineb, või
b) keeles, mida selle nimetuse puhul 
kaubanduses kasutatakse.
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2. Asjaomases keeles nimetus viitab 
artikli 69 lõikes 1 osutatud konkreetsetele 
toodetele.
3. Nimetus registreeritakse algupärasel 
kirjakujul.

Or. fr

Muudatusettepanek 1403
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 89 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 89 b
Kehtivad nõuded

1. Traditsioonilist nimetust tunnustatakse, 
kui:
a) nimetus sisaldab üksnes:
i) suurel osal ühenduse või asjaomase 
kolmanda riigi territooriumist 
kaubanduses tavapäraselt kasutatud 
nimetust, et eristada teatavaid artikli 69 
lõikes 1 osutatud kategooriatesse 
kuuluvaid viinamarjasaaduseid, või
ii) asjaomase liikmesriigi või kolmanda 
riigi territooriumil kaubanduses 
tavapäraselt kasutatud mainekat nimetust, 
et eristada teatavaid artikli 69 lõikes 1 
osutatud kategooriatesse kuuluvaid 
viinamarjasaaduseid;
b) nimetus:
i) ei ole üldnimetus ning
ii) on määratletud ja reguleeritud 
liikmesriigi õigusnormidega või
iii) selle suhtes kohaldatakse asjaomases 
kolmandas riigis veinitootjate suhtes 
kohaldatavates eeskirjades, sealhulgas 
kutseala esindusorganisatsioonide 
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eeskirjades sätestatud kasutustingimusi.
2. Tavapärane kasutus lõike 1 punkti a 
tähenduses on kestnud:
a) vähemalt viis aastat artikli 89a lõike 1 
punktis a osutatud keel(t)es kaitstava 
nimetuse puhul;
b) vähemalt 15 aastat artikli 89a lõike 1 
punktis b osutatud keel(t)es kaitstava 
nimetuse puhul.
3. Lõike 1 punkti b alapunktis i kasutatav 
mõiste „üldnimetus” tähendab 
traditsioonilist nimetust, mis vaatamata 
sellele, et see viitab teatavale 
valmistusviisile, laagerdamismeetodile, 
kvaliteedile, värvusele, koha eripärale või 
mõnele kindlale viinamarjatootega seotud 
ajaloolisele sündmusele, on muutunud 
liidus asjaomase viinamarjatoote 
üldnimeks.
4. Käesoleva artikli lõike 1 punktis b 
osutatud tingimust ei kohaldata artikli 89 
punktis b osutatud traditsioonilise 
nimetuse suhtes.

Or. fr

Muudatusettepanek 1404
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 89 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 89 c
Taotlejad

1. Liikmesriigi või kolmanda riigi pädev 
asutus või kolmandas riigis tegutsev 
kutseala esindusorganisatsioon võib 
esitada komisjonile taotluse võtta kaitse 
alla artikli 89 tähenduses traditsiooniline 
nimetus.
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2. „Kutseala esindusorganisatsioon” –
tootjaorganisatsioon või ühtede ja samade 
eeskirjade järgi tegutsev 
tootjaorganisatsioonide ühendus, mis 
tegutseb veini päritolunimetuse või 
geograafilise tähise piirkonnas / 
piirkondades ning hõlmab vähemalt kahte 
kolmandikku kõnesoleva 
päritolunimetuse või geograafilise tähise 
piirkonna / piirkondade tootjatest ja katab 
vähemalt kaks kolmandikku kõnealuse 
piirkonna / piirkondade toodangust.
Kutseala esindusorganisatsioon võib 
esitada taotluse üksnes nende veinide 
suhtes, mida ta toodab.

Or. fr

Muudatusettepanek 1405
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 89 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 89 d
Tunnustamismenetlus

Otsuse lükata traditsioonilist nimetust 
käsitlev taotlus tagasi või seda tunnustada 
teeb komisjon kättesaadava teabe põhjal. 
Komisjon kontrollib, kas artiklites 89, 89a 
ja 89b osutatud või artikli 90a lõikes 3 või 
artiklis 90b sätestatud tingimused on või 
ei ole täidetud.
Tagasilükkamise otsusest teavitatakse 
vastuväite esitajat, asjassepuutuvat 
liikmesriigi või kolmanda riigi pädevat 
asutust või kolmandas riigis tegutsevat 
kutseala esindusorganisatsiooni.

Or. fr
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Selgitus

Need traditsioonilisi nimetusi käsitlevad olulised sätted tuleb kehtestada põhiõigusaktis, nagu 
ka päritolunimetusi käsitlevad sätted.

Muudatusettepanek 1406
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 91 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Võttes arvesse vajadust tagada tootjate 
ja ettevõtjate seaduslikud õigused ja 
huvid, võib komisjon delegeeritud 
õigusaktidega kehtestada:

välja jäetud

a) selliste taotlejate kategooria, kes võivad 
esitada traditsioonilise nimetuse 
kaitsetaotluse;
b) traditsioonilise nimetuse tunnustamise 
taotluse kehtivustingimused;
c) traditsioonilise nimetuse kavandatud 
tunnustamise tagasilükkamise põhjused;
d) kaitse ulatust, seost kaubamärkide, 
kaitstud traditsiooniliste nimetuste, 
kaitstud päritolunimetuste või kaitstud 
geograafiliste tähiste, homonüümide või 
teatavate viinamarjaveinide nimetustega;
e) traditsioonilise nimetuse tühistamise 
põhjused;
f) taotluse või nõude esitamise kuupäeva;
g) traditsioonilise nimetuse kaitse 
taotlemisel järgitav kord, sealhulgas 
komisjoni kontroll, vastuväidete esitamise 
menetlused ning tühistamis- või 
muutmismenetlused.

Or. es
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Selgitus

Oleme selle artikli vastu, sest suurem osa sellega reguleeritavatest teemadest sisaldub 
rakendusaktides – arvestades nende reguleerimisala ja vajadust saavutada ühetaoline 
kohaldamine kõikides liikmesriikides – ning sellisena on nad juba olemasolevas komisjoni 
määruses (EÜ) nr 607/2009 määratletud.

Muudatusettepanek 1407
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 91 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) selliste taotlejate kategooria, kes võivad 
esitada traditsioonilise nimetuse 
kaitsetaotluse;

välja jäetud

Or. de

Selgitus

See puudutab põhielemente, mida tuleb käsitleda põhiõigusaktis.

Muudatusettepanek 1408
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 91 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) traditsioonilise nimetuse kavandatud 
tunnustamise tagasilükkamise põhjused;

välja jäetud

Or. de

Selgitus

See puudutab põhielemente, mida tuleb käsitleda põhiõigusaktis.
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Muudatusettepanek 1409
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 91 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) kaitse ulatust, seost kaubamärkide, 
kaitstud traditsiooniliste nimetuste, 
kaitstud päritolunimetuste või kaitstud 
geograafiliste tähiste, homonüümide või 
teatavate viinamarjaveinide nimetustega;

välja jäetud

Or. de

Selgitus

See puudutab põhielemente, mida tuleb käsitleda põhiõigusaktis.

Muudatusettepanek 1410
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 91 – lõige 3 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) traditsioonilise nimetuse tühistamise 
põhjused;

välja jäetud

Or. de

Selgitus

See puudutab põhielemente, mida tuleb käsitleda põhiõigusaktis.

Muudatusettepanek 1411
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 91 – lõige 4



AM\909520ET.doc 167/169 PE494.486v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Võttes arvesse kauplemistingimusi liidu 
ja teatavate kolmandate riikide vahel, võib 
komisjon delegeeritud õigusaktidega 
määrata tingimused, mille alusel võib 
traditsioonilist nimetust kasutada 
kolmandatest riikidest pärit toodetel ja 
näha ette erandid artiklist 89.

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Oleme selle artikli vastu, sest suurem osa sellega reguleeritavatest teemadest sisaldub 
rakendusaktides – arvestades nende reguleerimisala ja vajadust saavutada ühetaoline 
kohaldamine kõikides liikmesriikides – ning sellisena on nad juba olemasolevas komisjoni 
määruses (EÜ) nr 607/2009 määratletud.

Muudatusettepanek 1412
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 92 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Võttes arvesse vajadust tagada 
tootjate ja ettevõtjate seaduslikud õigused 
ja huvid, võib komisjon rakendusaktidega 
kehtestada:
a) selliste taotlejate kategooria, kes võivad 
esitada traditsioonilise nimetuse 
kaitsetaotluse;
b) traditsioonilise nimetuse tunnustamise 
taotluse kehtivustingimused;
c) traditsioonilise nimetuse kavandatud 
tunnustamise tagasilükkamise põhjused;
d) kaitse ulatuse ning seose 
kaubamärkide, kaitstud traditsiooniliste 
nimetuste, kaitstud päritolunimetuste või 
kaitstud geograafiliste tähiste, 
homonüümide või teatavate 
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viinamarjaveinide nimetustega;
e) traditsioonilise nimetuse tühistamise 
põhjused;
f) taotluse või nõude esitamise kuupäeva;
g) traditsioonilise nimetuse kaitse 
taotlemisel järgitava korra, sealhulgas 
komisjoni kontrolli, vastuväidete esitamise 
menetlused ning tühistamis- või 
muutmismenetlused.

Or. es

Selgitus

Kooskõlastamine eelmise artikliga.

Muudatusettepanek 1413
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 92 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Võttes arvesse kauplemistingimusi 
liidu ja teatavate kolmandate riikide 
vahel, võib komisjon rakendusaktidega 
määrata tingimused, mille alusel võib 
traditsioonilist nimetust kasutada 
kolmandatest riikidest pärit toodetel ja 
näha ette erandid artiklist 89.

Or. es

Selgitus

Kooskõlastamine eelmise artikliga.

Muudatusettepanek 1414
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 96 – lõige 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) märge veinide alkoholisisalduse 
suurendamiseks kasutatud magusainete 
kohta.

Or. it

Muudatusettepanek 1415
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 96 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Erandina lõike 1 punktist g a võib 
selle märke välja jätta järgmistel juhtudel:
a) vahuveinide ja poolvahuveinide puhul, 
mis on saadud kuveest, mis on toodetud 
magusaineid lisamata;
b) kõikide viinamarjasaaduste puhul, 
millele on lisatud üksnes viinamarjadest 
saadud magusaineid.

Or. it


