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Muudatusettepanek 1549
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 v (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 103v
Kvootide kinnipidamine

1. Artiklites 105k ja 105l osutatud 
ülekandmiste puhul võivad liikmesriigid 
objektiivsete kriteeriumide alusel suunata 
osa individuaalsest kvoodist riigi reservi.
2. Kui kvoodid on artiklite 105k ja 105l 
kohaselt üle kantud või kantakse üle koos 
vastava maaga või ilma, rendilepingu või 
muude samaväärsete õiguslike 
tagajärgedega vahendite abil, võivad 
liikmesriigid otsustada objektiivsete 
kriteeriumide alusel ja eesmärgiga tagada 
kvootide jaotamine üksnes tootjatele, kas
ja millistel tingimustel suunatakse kogu 
kvoot või osa sellest tagasi riiklikku 
reservi.

Or. pl

Muudatusettepanek 1550
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, 
Vasilica Viorica Dăncilă

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 v (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 103v
Kvootide kinnipidamine

1. Artiklites 105j ja 105k osutatud 
ülekandmiste puhul võivad liikmesriigid 
objektiivsete kriteeriumide alusel suunata 
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osa individuaalsest kvoodist riigi reservi.
2. Kui kvoodid on artiklite 105j ja 105k 
kohaselt üle kantud või kantakse üle koos 
vastava maaga või ilma, rendilepingu või 
muude samaväärsete õiguslike 
tagajärgedega vahendite abil, võivad 
liikmesriigid otsustada objektiivsete 
kriteeriumide alusel ja eesmärgiga tagada 
kvootide jaotamine üksnes tootjatele, kas 
ja millistel tingimustel suunatakse kogu 
kvoot või osa sellest tagasi riiklikku 
reservi.

Or. pt

Muudatusettepanek 1551
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 v (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 103v
Kvootide kinnipidamine

1. Artiklites 101i ja 101j osutatud 
ülekandmiste puhul võivad liikmesriigid 
objektiivsete kriteeriumide alusel suunata 
osa individuaalsest kvoodist riigi reservi.
2. Kui kvoodid on artiklite 101i ja 101j 
kohaselt üle kantud või kantakse üle koos 
vastava maaga või ilma, rendilepingu või 
muude samaväärsete õiguslike 
tagajärgedega vahendite abil, võivad 
liikmesriigid otsustada objektiivsete 
kriteeriumide alusel ja eesmärgiga tagada 
kvootide jaotamine üksnes tootjatele, kas 
ja millistel tingimustel suunatakse kogu 
kvoot või osa sellest tagasi riiklikku 
reservi.

Or. es
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Muudatusettepanek 1552
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 w (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 103w
Abi kvootide saamiseks

Ükski ametiasutus ei tohi anda kvootide 
omandamisega vahetult seotud rahalist 
abi käesoleva jaotise alusel kvootide 
ostmiseks, ülekandmiseks või jaotamiseks.

Or. pl

Muudatusettepanek 1553
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, 
Vasilica Viorica Dăncilă

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 w (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 103w
Abi kvootide omandamiseks

Ükski ametiasutus ei tohi anda kvootide 
omandamisega vahetult seotud rahalist 
abi käesoleva jaotise alusel kvootide 
ostmiseks, ülekandmiseks või jaotamiseks.

Or. pt

Muudatusettepanek 1554
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 w (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 103w
Abi kvootide omandamiseks

Ükski ametiasutus ei tohi anda kvootide 
omandamisega vahetult seotud rahalist 
abi käesoleva jaotise alusel kvootide 
ostmiseks, ülekandmiseks või jaotamiseks.

Or. es

Muudatusettepanek 1555
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 x (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 103x
III alajagu

Kvoodi ületamine
Kvoodiületamise tasu

1. Üle II alajao kohaselt kehtestatud 
tootmiskvoodi turustatud piimalt ja 
muudelt piimatoodetelt tuleb maksta 
kvoodiületamise tasu.
Tasu suurus on 27,83 eurot 100 kg piima 
kohta.
2. Liikmesriigid vastutavad liidu ees 
tarnete ja otseturustamise osas eraldi 
tuvastatava riikliku kvoodi ületamise tasu 
eest ja tasuvad 99% EAGFile maksta 
tulevatest summadest asjaomasele 12-
kuulisele ajavahemikule järgneva aasta 
16. oktoobri ja 30. novembri vahel.
3. Lõike 2 kohaldamisest ja lõike 1 
esimese lõigu kohaldamisest tulenevat 
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kvoodiületamise tasu summade vahet 
kasutab liikmesriik piimasektori 
ümberkorraldusmeetmete rahastamiseks.
4. Kui lõikes 1 sätestatud kvoodiületamise 
tasu ei ole ettenähtud tähtajaks makstud, 
arvab komisjon pärast konsulteerimist 
teatise COM(2011)0628/2 kohaselt 
moodustatud põllumajandusfondide 
komiteega maksmata tasuga võrdse 
summa maha teatise COM(2011)0628/2 
artikli 17 ja artikli 18 lõike 2 kohastest 
igakuistest maksetest. Enne otsuse 
tegemist hoiatab komisjon asjaomast 
liikmesriiki, kes teatab oma seisukoha ühe 
nädala jooksul.

Or. pl

Muudatusettepanek 1556
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, 
Vasilica Viorica Dăncilă

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 x (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 103x
Kvoodiületamise tasu 

1. Üle artiklite 105a ja 105m kohaselt 
kehtestatud tootmiskvoodi turustatud 
piimalt ja muudelt piimatoodetelt tuleb 
maksta kvoodiületamise tasu. Tasu suurus 
on 27,83 eurot 100 kg piima kohta.
2. Liikmesriigid vastutavad liidu ees 
tarnete ja otseturustamise osas eraldi 
tuvastatava riikliku kvoodi ületamise tasu 
eest ja tasuvad 99% EAGFile maksta 
tulevatest summadest asjaomasele 12-
kuulisele ajavahemikule järgneva aasta 
16. oktoobri ja 30. novembri vahel.
3. Kui lõikes 1 sätestatud kvoodiületamise 
tasu ei ole ettenähtud tähtajaks makstud, 
arvab komisjon pärast konsulteerimist 
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põllumajandusfondide komiteega 
maksmata tasuga võrdse summa maha 
määruse (EL) nr XXXX 
(horisontaalmäärus) artikli XXX 
kohastest igakuistest maksetest. Enne 
otsuse tegemist teavitab komisjon 
asjaomast liikmesriiki, kes teatab oma 
seisukoha ühe nädala jooksul. Määruse 
(EL) nr XXXX (horisontaalmäärus) 
artiklit XXX ei kohaldata. 
4. Komisjon kehtestab käesoleva artikli 
rakendamiseks vajalikud eeskirjad artikli 
162 lõikes 2 osutatud kontrollimenetluse 
teel vastu võetud rakendusaktidega.

Or. pt

Muudatusettepanek 1557
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 x (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 103x
Kvoodiületamise tasu

1. Üle kindlaksmääratud riikliku 
tootmiskvoodi turustatud piimalt ja 
muudelt piimatoodetelt tuleb maksta 
kvoodiületamise tasu. Tasu suurus on 
27,83 eurot 100 kg piima kohta.
2. Liikmesriigid vastutavad liidu ees 
tarnete ja otseturustamise osas eraldi 
tuvastatava riikliku kvoodi ületamise tasu 
eest ja tasuvad 99% EAGFile maksta 
tulevatest summadest asjaomasele 12-
kuulisele ajavahemikule järgneva aasta 
16. oktoobri ja 30. novembri vahel.
3. Kui lõikes 1 sätestatud kvoodiületamise 
tasu ei ole ettenähtud tähtajaks makstud, 
arvab komisjon pärast konsulteerimist 
põllumajandusfondide komiteega 
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maksmata tasuga võrdse summa maha 
ühise põllumajanduspoliitika rahastamist 
käsitleva määruse (EL) nr ... artikli ... 
kohastest igakuistest maksetest. Enne 
otsuse tegemist hoiatab komisjon 
asjaomast liikmesriiki, kes teatab oma 
seisukoha ühe nädala jooksul. 
Eelarvedistsipliini käsitleva nõukogu 
määruse (EL) nr ... artiklit ... ei 
kohaldata.
4. Komisjon määrab kindlaks käesoleva 
artikli rakendamise korra.

Or. es

Muudatusettepanek 1558
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 y (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 103y
Tootjate osalemine kvoodiületamise tasu 

maksmisel
Kvoodiületamise tasu jaotatakse artiklite 
105r ja 105u kohaselt täielikult tootjate 
vahel, kes on põhjustanud artikli 105c 
lõikes 2 osutatud riikliku kvoodi 
ületamised.
Ilma et see mõjutaks artikli 105r lõike 2 ja 
artikli 105u lõike 1 kohaldamist, on 
kvoodi ületanud tootjad kohustatud 
maksma liikmesriigile oma osa nõutavast 
kvoodiületamise tasust, mis arvutatakse 
kooskõlas artiklitega 105f, 105g ja 105r.

Or. pl
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Muudatusettepanek 1559
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, 
Vasilica Viorica Dăncilă

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 y (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 103y
Tootjate osalemine kvoodiületamise tasu 

maksmisel
Kvoodiületamise tasu jaotatakse artiklite 
105p ja 105s kohaselt täielikult tootjate 
vahel, kes on põhjustanud artikli 105a 
lõikes 2 osutatud riikliku kvoodi 
ületamised.
Ilma et see mõjutaks artikli 105p lõike 3 
ja artikli 105s lõike 1 kohaldamist, on 
tootjad kohustatud maksma liikmesriigile 
oma osa nõutavast kvoodiületamise tasust, 
mis arvutatakse kooskõlas artiklitega 
105e, 105f ja 105p.

Or. pt

Muudatusettepanek 1560
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 y (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 103y
Tootjate osalemine kvoodiületamise tasu 

maksmisel 
Kvoodiületamise tasu jaotatakse artiklite 
105o ja 105r kohaselt täielikult tootjate 
vahel, kes on põhjustanud artikli 101a 
lõikes 2 osutatud riikliku kvoodi 
ületamised. Ilma et see mõjutaks artikli 
101o lõike 3 ja artikli 101r lõike 1 
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kohaldamist, on kvoodi ületanud tootjad 
kohustatud maksma liikmesriigile oma 
osa nõutavast kvoodiületamise tasust, mis 
arvutatakse kooskõlas artiklitega 101d, 
101e ja 101o.

Or. es

Muudatusettepanek 1561
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 z (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 103z
Kvoodiületamise tasu tarnetelt

1. Lõpliku aruande koostamiseks 
kvoodiületamise tasu kohta suurendatakse 
või vähendatakse koefitsientide abil iga 
tootja tarnitud koguseid, et need 
kajastaksid kõiki erinevusi piima tegeliku 
rasvasisalduse ja referentsrasvasisalduse 
vahel.
Riiklikul tasandil arvutatakse 
kvoodiületamise tasu tarnete summa 
alusel, mida kohandatakse vastavalt 
esimesele lõigule.
2. Iga tootja osa makstavast 
kvoodiületamise tasust kehtestatakse 
liikmesriigi otsusega pärast seda, kui 
kogu tarnete jaoks eraldatud 
tootmiskvoodi kasutamata osa on või ei 
ole ümber jaotatud, proportsionaalselt iga 
tootja individuaalsete kvootidega või 
liikmesriikide kehtestatavate objektiivsete 
kriteeriumide järgi:
a) kas riiklikul tasandil selle summa
põhjal, mille võrra iga tootja kvooti on 
ületatud;
b) või kõigepealt kokkuostja tasandil ja 
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seejärel vajadusel siseriiklikul tasandil.
Kui kohaldatakse artikli 105o lõike 1 
kolmandat lõiku, tagavad liikmesriigid 
kõnealuses lõigus osutatud kõrgema 
määra kohaldamise tõttu makstavast 
kvoodiületamise tasust iga tootja 
makstava osa kindlaksmääramisel, et 
nimetatud tasu maksavad kvoodiületamise 
eest vastutavad tootjad proportsionaalselt 
vastavalt liikmesriigi kehtestatud 
objektiivsetele kriteeriumidele.

Or. pl

Muudatusettepanek 1562
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, 
Vasilica Viorica Dăncilă

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 z (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 103z
Kvoodiületamise tasu tarnetelt

1. Lõpliku aruande koostamiseks 
kvoodiületamise tasu kohta suurendatakse 
või vähendatakse iga tootja tarnitud 
koguseid, et need kajastaksid kõiki 
erinevusi piima tegeliku rasvasisalduse ja 
referentsrasvasisalduse vahel, kohaldades 
komisjoni määratavaid tegureid ja 
tingimusi, mille komisjon kehtestab artikli 
162 lõikes 2 osutatud kontrollimenetluse 
teel vastu võetud rakendusaktidega. 
2. Riiklikul tasandil arvutatakse 
kvoodiületamise tasu tarnete summa 
alusel, mida kohandatakse vastavalt 
lõikele 1.
3. Iga tootja osa makstavast 
kvoodiületamise tasust kehtestatakse 
asjaomase liikmesriigi otsusega pärast 
seda, kui kogu tarnete jaoks eraldatud 
tootmiskvoodi kasutamata osa on ümber 
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jaotatud proportsionaalselt iga tootja 
individuaalsete kvootidega või vastavalt 
liikmesriikide kehtestatud objektiivsetele 
kriteeriumidele:
a) kas riiklikul tasandil selle summa 
põhjal, mille võrra iga tootja kvooti on 
ületatud; või
b) esialgu ostja tasandil ja seejärel 
vajaduse korral riiklikul tasandil.

Or. pt

Muudatusettepanek 1563
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 z (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 103z
Kvoodiületamise tasu tarnetelt

1. Lõpliku aruande koostamiseks 
kvoodiületamise tasu kohta suurendatakse 
või vähendatakse komisjoni kehtestatud 
koefitsientide abil ja komisjoni sätestatud 
tingimustel iga tootja tarnitud koguseid, 
kui piima tegelik rasvasisaldus erineb 
referentsrasvasisaldusest.
Riiklikul tasandil arvutatakse 
kvoodiületamise tasu tarnete summa 
alusel, mida kohandatakse vastavalt 
esimesele lõigule.
2. Iga tootja osa makstavast 
kvoodiületamise tasust kehtestatakse 
liikmesriigi otsusega pärast seda, kui 
kogu tarnete jaoks eraldatud 
tootmiskvoodi kasutamata osa on või ei 
ole ümber jaotatud, proportsionaalselt iga 
tootja individuaalsete kvootidega või 
liikmesriikide kehtestatavate objektiivsete 
kriteeriumide järgi:
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a) kas riiklikul tasandil selle summa 
põhjal, mille võrra iga tootja kvooti on 
ületatud;
b) või esialgu ostja tasandil ja seejärel 
vajaduse korral riiklikul tasandil.

Or. es

Muudatusettepanek 1564
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 aa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 103aa
Kokkuostjate roll

1. Kokkuostjad vastutavad asjaomastelt 
tootjatelt nende kvoodiületamise tasu 
osamaksu kogumise eest ning maksavad 
enne komisjoni kehtestatavat kuupäeva 
ning tema poolt artikli 105y punktide d, f 
ja g kohaselt rakendusaktidega 
sätestatavas korras liikmesriigi pädevale 
asutusele osamaksude summa, mis 
arvatakse maha ületootmise eest 
vastutavatele tootjatele makstavast 
piimahinnast, või kui see ei õnnestu, siis 
muude asjakohaste vahendite abil 
kogutud summa.
2. Kui üks kokkuostja asendab osaliselt 
või täielikult mõnda teist kokkuostjat või -
ostjaid, tuleb jooksva 12-kuulise perioodi 
ülejäänud osa puhul arvesse võtta tootja 
individuaalseid kvoote, millest on tarnitud 
kogused juba maha arvatud ning mille 
puhul on arvesse võetud nende koguste 
rasvasisaldust. Käesolev lõige kehtib ka 
juhul, kui tootja vahetab ühe kokkuostja 
teise vastu.
3. Kui võrdlusperioodi jooksul ületavad 
tootja tarnitud kogused selle tootja 
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kasutada olevat kvooti, võib asjaomane 
liikmesriik otsustada, et vastavalt 
liikmesriigi sätestatud üksikasjalikele 
eeskirjadele arvestab kokkuostja osa 
asjaomase tootja poolt mis tahes üle 
kvoodi tarnitud piima hinnast selle tootja 
koodiületamise tasu ettemaksena maha.
Liikmesriik võib kehtestada konkreetse 
korra, et võimaldada kokkuostjatel 
arvestada see ettemakse maha juhul, kui 
tootjad tarnivad mitmele kokkuostjale.

Or. pl

Muudatusettepanek 1565
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, 
Vasilica Viorica Dăncilă

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 103aa
Kokkuostjate roll

1. Kokkuostjad vastutavad asjaomastelt 
tootjatelt nende kvoodiületamise tasu 
osamaksu kogumise eest ning maksavad 
enne komisjoni poolt artikli 162 lõike 2 
kohaselt kontrollimenetluse teel vastu 
võetud rakendusaktidega kehtestatavat 
kuupäeva ning seal sätestatavas korras 
liikmesriigile selliste osamaksude summa, 
mis arvatakse maha ületootmise eest 
vastutavatele tootjatele makstavast 
piimahinnast, või kui see ei õnnestu, siis 
muude asjakohaste vahendite abil 
kogutud summa.
2. Kui üks kokkuostja asendab osaliselt 
või täielikult mõnda teist kokkuostjat või -
ostjaid, tuleb jooksva 12-kuulise perioodi 
ülejäänud osa puhul arvesse võtta tootja 
individuaalseid kvoote, millest on tarnitud 
kogused juba maha arvatud ning mille 
puhul on arvesse võetud nende koguste 
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rasvasisaldust. Käesolev lõige kehtib ka 
juhul, kui tootja vahetab kokkuostjat.
3. Kui võrdlusperioodi jooksul ületavad 
tootja tarnitud kogused selle tootja 
kasutada olevat kvooti, võib asjaomane 
liikmesriik otsustada, et kokkuostja 
vähendab tootja osamaksu ettemaksena 
asjaomase tootja poolt üle kvoodi tarnitud 
piima hinda liikmesriigi poolt 
sätestatavate üksikasjalike eeskirjade 
kohaselt. Liikmesriik võib kehtestada 
konkreetse korra, et võimaldada 
kokkuostjatel arvata see ettemakse maha 
juhul, kui tootjad tarnivad mitmele 
kokkuostjale.

Or. pt

Muudatusettepanek 1566
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 103aa
Kokkuostjate roll

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

Or. es

Muudatusettepanek 1567
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 a b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 103ab
Heakskiitmine

Kokkuostja staatuse peab liikmesriik 
vastavalt komisjoni poolt delegeeritud 
õigusaktidega artikli 105x lõike f kohaselt 
sätestatud kriteeriumidele ja 
rakendusaktidega artikli 105y lõike i 
kohaselt sätestatud korras eelnevalt heaks 
kiitma.

Or. pl
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Muudatusettepanek 1568
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, 
Vasilica Viorica Dăncilă

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 a b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 103ab
Heakskiitmine

Kokkuostja staatuse peab liikmesriik 
vastavalt komisjoni poolt delegeeritud 
õigusaktidega artikli 160 kohaselt 
sätestatud kriteeriumidele eelnevalt heaks 
kiitma.
Otseturustamise korral määrab komisjon 
artikli 162 lõike 2 kohaselt 
rakendusaktidega kindlaks tootjate 
täidetavad tingimused ja esitatava teabe.

Or. pt

Muudatusettepanek 1569
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 a b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 103ab
Heakskiitmine

Kokkuostja staatuse peab liikmesriik 
vastavalt komisjoni sätestatud 
kriteeriumidele eelnevalt heaks kiitma. 
Tingimused, mida tootjad peavad täitma 
otseturustamise korral, ja sellise müügiga 
seotud teabe määrab kindlaks komisjon.

Or. es
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Muudatusettepanek 1570
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 a c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 103ac
Otseturustamiselt makstav 

kvoodiületamise tasu
1. Otseturustamise korral kehtestatakse 
liikmesriigi otsusega iga tootja osa 
makstavast kvoodiületamise tasust pärast 
seda, kui kogu otseturustamise jaoks 
eraldatud tootmiskvoodi kasutamata osa 
on asjakohasel territoriaalsel või riiklikul 
tasandil ümber jaotatud või mitte.
2. Liikmesriigid kehtestavad müüdud, 
üleantud või müüdud või üleantud 
piimatoodete valmistamiseks kasutatud 
piima üldkoguse kvoodiületamise tasult 
nõutava tootja osamaksu arvutamise 
aluse, kohaldades komisjoni poolt artikli 
105x punkti b kohaselt delegeeritud 
õigusaktidega kehtestatud kriteeriume.
3. Kvoodiületamise tasu kohta lõpliku 
aruande koostamisel ei võeta arvesse 
rasvasisaldusega seonduvaid parandusi.
4. Komisjon määrab artikli 105y punktide 
d ja f kohaselt rakendusaktidega kindlaks 
kvoodiületamise tasu asjaomase 
liikmesriigi pädevale asutusele maksmise 
viisi ja aja.

Or. pl

Muudatusettepanek 1571
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, 
Vasilica Viorica Dăncilă

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

Artikkel 103ac
Otseturustamiselt makstav 

kvoodiületamise tasu
1. Otseturustamise korral kehtestatakse 
liikmesriigi otsusega iga tootja osa 
makstavast kvoodiületamise tasust 
vajadusel pärast seda, kui kogu 
otseturustamise jaoks eraldatud
tootmiskvoodi kasutamata osa on 
asjakohasel territoriaalsel või riiklikul 
tasandil ümber jaotatud.
2. Liikmesriigid kehtestavad müüdud, 
üleantud või müüdud või üleantud 
piimatoodete valmistamiseks kasutatud 
piima üldkoguse kvoodiületamise tasult 
nõutava tootja osamaksu arvutamise 
aluse, kohaldades komisjoni poolt artikli 
160 kohaselt delegeeritud õigusaktidega 
kehtestatud kriteeriume. 
3. Kvoodiületamise tasu kohta lõpliku 
aruande koostamisel ei võeta arvesse 
rasvasisaldusega seotud parandusi.
4. Komisjon kehtestab artikli 105v 
kohaselt rakendusaktidega liikmesriikide 
pädevatele asutustele kvoodiületamise 
tasu maksmise korra ja tähtaja.

Or. pt

Muudatusettepanek 1572
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 a c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. es

Muudatusettepanek 1573
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 a d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 103ad
Liigselt makstud või maksmata summad

1. Kui tarnete või otseturustamise puhul 
leitakse, et tasu tuleb maksta, ja kui 
tootjatelt kogutud maksete summa on 
sellest tasust suurem, võib liikmesriik:
a) kasutada ülejääki osaliselt või 
tervikuna artikli 105l lõike 1 punktis a 
sisalduvate meetmete rahastamiseks ja/või
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b) jagada selle osaliselt või tervikuna 
tootjatele, kes:
i) kuuluvad eelistatud tootjate rühma, 
mille liikmesriik on kindlaks määranud 
objektiivsete kriteeriumide alusel ja 
komisjoni poolt artikli 105x punkti g 
kohaselt delegeeritud õigusaktidega 
kehtestatava ajavahemiku jooksul, või
ii) on erandlikus olukorras käesoleva 
peatükiga kehtestatud piima ja muude 
piimatoodete kvoodisüsteemiga 
mitteseotud riiklike eeskirjade tõttu.
2. Kui osutub, et kvoodiületamise tasu ei 
ole vaja maksta, tagastatakse kõik 
kokkuostjate või liikmesriigi kogutud 
ettemaksed hiljemalt järgmise 12-kuulise 
perioodi lõpuks.
3. Kui kokkuostja ei täida kohustust 
koguda artikli 74 kohaselt tootjate osa 
makstavast kvoodiületamise tasust, võib 
liikmesriik koguda tasumata summad otse 
tootjalt, ilma et see piiraks karistusi, mida 
liikmesriik võib kohaldada oma kohustusi 
mittetäitnud kokkuostja suhtes.
4. Kui tootja või kokkuostja ei järgi 
maksetähtaega, tuleb liikmesriigile 
maksta intressi või viivist. Komisjon 
kehtestab kohaldatava intressi 
rakendusaktidega kooskõlas artikli 105y 
punktiga e.

Or. pl

Muudatusettepanek 1574
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, 
Vasilica Viorica Dăncilă

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 a d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 103ad
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Liigselt makstud või maksmata summad
1. Kui tarnete või otseturustamise puhul 
leitakse, et tasu tuleb maksta, ja kui 
tootjatelt kogutud maksete summa on 
sellest tasust suurem, võib liikmesriik:
a) kasutada ülejääki osaliselt või 
tervikuna artikli 105k lõike 1 punktis a 
osutatud meetmete rahastamiseks; ja/või
b) jagada selle tervikuna või osaliselt 
tootjatele, kes:
– kuuluvad eelistatud tootjate 
rühmadesse, mille liikmesriik on kindlaks 
määranud objektiivsete kriteeriumide 
alusel ja komisjoni kehtestatava 
ajavahemiku jooksul, või
– on erandlikus olukorras käesoleva 
peatükiga kehtestatud piima ja muude 
piimatoodete kvoodisüsteemiga 
mitteseotud riiklike eeskirjade tõttu.
2. Kui osutub, et kvoodiületamise tasu ei 
ole vaja maksta, tagastatakse kõik 
kokkuostjate või liikmesriigi kogutud 
ettemaksed hiljemalt 12-kuulise perioodi 
lõpuks.
3. Kui kokkuostja ei ole täitnud kohustust 
koguda artikli 105q kohaselt tootjate osa 
makstavast kvoodiületamise tasust, võib 
liikmesriik koguda tasumata summad otse 
tootjalt, ilma et see piiraks karistusi, mida 
liikmesriik võib kohaldada oma kohustusi 
mittetäitnud kokkuostja suhtes.
4. Kui tootja või kokkuostja ei ole täitnud 
maksetähtaega, maksab ta liikmesriigile 
intressi või viivist, mille komisjon 
kehtestab rakendusaktidega kooskõlas 
artikli 162 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. pt

Muudatusettepanek 1575
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 



PE494.588v01-00 24/170 AM\910137ET.doc

ET

Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 a d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 103ad
Liigselt makstud või maksmata summad 

1. Kui tarnete või otseturustamise puhul 
leitakse, et tasu tuleb maksta, ja kui 
tootjatelt kogutud maksete summa on 
sellest tasust suurem, võib liikmesriik:
a) kasutada ülejääki osaliselt või 
tervikuna artikli 101j lõike 1 punktis a 
osutatud meetmete rahastamiseks ja/või 
b) jagada selle osaliselt või tervikuna 
tootjatele, kes:
– kuuluvad eelistatud tootjate rühma, 
mille liikmesriik on kindlaks määranud 
objektiivsete kriteeriumide alusel ja 
komisjoni kehtestatava ajavahemiku 
jooksul, või
– on erandlikus olukorras käesoleva 
peatükiga kehtestatud piima ja muude 
piimatoodete kvoodisüsteemiga 
mitteseotud riiklike eeskirjade tõttu.
2. Kui osutub, et kvoodiületamise tasu ei 
ole vaja maksta, tagastatakse kõik 
kokkuostjate või liikmesriigi kogutud 
ettemaksed hiljemalt järgmise 12-kuulise 
perioodi lõpuks.
3. Kui kokkuostja ei täida kohustust 
koguda artikli 101p kohaselt tootjate osa 
makstavast kvoodiületamise tasust, võib 
liikmesriik koguda tasumata summad otse 
tootjalt, ilma et see piiraks karistusi, mida 
liikmesriik võib kohaldada oma kohustusi 
mittetäitnud kokkuostja suhtes.
4. Kui tootja või kokkuostja ei järgi 
maksetähtaega, tuleb liikmesriigile 
maksta komisjoni kindlaksmääratud 
viivist.
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Or. es

Muudatusettepanek 1576
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 a e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 103ae
IV alajagu

Menetlussätted
Delegeeritud volitused

Selleks et tagada, et piimakvoodisüsteem 
saavutab oma eesmärgi, eelkõige seoses 
individuaalse kvoodi tõhusa kasutamisega 
ja tasu nõuetekohase arvutamise, 
kogumise ja kasutamisega, võtab 
komisjon delegeeritud õigusaktidega vastu 
eeskirjad, milles käsitletakse:
a) kvoodi ajutist või lõplikku ülekandmist;
b) turustatud piima ja piimatooteid 
puudutavaid tingimusi, mida tuleb 
kvoodiületamise tasu arvutamisel arvesse 
võtta;
c) kasutamata kvoodi ümberjaotamist;
d) rasvasisaldusega seotud paranduse 
kohandamist;
e) tootjate kohustusi tarnida tunnustatud 
kokkuostjatele;
f) kriteeriume, mille alusel liikmesriigid 
kokkuostjaid tunnustavad;
g) objektiivseid kriteeriume enammakstud 
tasude ümberjaotamiseks;
h) mõiste „otseturustamine” 
kohandamist, võttes arvesse artikli 105b 
lõike 1 punktis f esitatud mõistet „tarne”.

Or. pl
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Muudatusettepanek 1577
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 a f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 103af
Rakendamisvolitused

Komisjon võtab rakendusaktidega vastu 
piimakvootide rakendamiseks vajalikud 
eeskirjad, kaasa arvatud:
a) lõplikud kvootide ülekandmised ning 
riiklike kvootide jagamine tarnete ja 
otseturustamise vahel vastavalt 
liikmesriikide teadetele;
b) rasvasisaldusega seotud individuaalsele 
kvoodile koefitsiendi kehtestamine, 
rasvasisaldusega seotud parandus ja 
rasvasisaldusega seotud riikliku kvoodi 
ületamise registreerimine;
c) piimaekvivalentide kehtestamine 
liikmesriikide poolt;
d) menetlus, tähtaeg ja kohaldatava 
vahetuskursi rakendusjuht seoses tasu 
maksmisega ning tähtaeg ja rakendusjuht 
enammakstud tasude ümberjaotamisel, 
ettemaksete vähendamine, kui 
tähtaegadest ei peeta kinni;
e) kohaldatav intressimäär hilinenud 
maksete korral, tasu korrektne 
sissenõudmine, Euroopa Põllumajanduse 
Tagatisfondile maksmata jääva 1 % tasu 
kasutamine;
f) tootjate teavitamine uutest mõistetest, 
teatamine individuaalsest kvoodist ja 
teavitamine tasust;
g) piimasektoris tasu sissenõudmise korra 
kohaldamist käsitleva teabe edastamine;
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h) tarnete ja otseturustamise aruannete 
koostamine;
i) aruanded, registrid ja teave, mida 
kokkuostjad ja tootjad peavad esitama, 
pidama ja edastama;
j) tarnete ja otseturustamise 
kontrollimine.

Or. pl

Selgitus

Piimakvootidest loobumisel suureneb nõrgemate ettevõtete ja piirkondade arv, kes on 
sunnitud tootmisest loobuma. Piimaturu 2008. ja 2009. aasta kriisist hoolimata osutus 
kvoodisüsteem tõhusaks tasakaalustavaks teguriks. Kvoodid on põllumajandustootjatele 
kasulikud, tugevdades nende positsiooni piima kokkuostjate suhtes, ning võimaldavad jätkata 
tootmist piirkondades, kus piimatootmisel on eriline, majanduslikke kaalutlusi ületav 
tähendus. Piimakvootide süsteem on palju aastaid tõhusalt toiminud ja sellest ei tohiks 
loobuda.

Muudatusettepanek 1578
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – 2. jaotis – 2. peatükk – 3. jagu

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. es

Selgitus

ÜPP peaks edendama põllumajandusühistute koondumist ning toetama lepingute 
kasutuselevõtmist tootjate ja töötleva tööstuse vahel.

Muudatusettepanek 1579
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 104 – lõige 1 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui liikmesriik otsustab, et iga toorpiima 
tarne kohta põllumajandustootjalt 
toorpiima töötlejale tuleb sõlmida poolte 
vahel kirjalik leping, peab see vastama 
lõikes 2 sätestatud tingimustele.

Iga toorpiima tarne kohta 
põllumajandustootjalt toorpiima töötlejale
sõlmivad pooled kirjaliku lepingu ja 
selline leping peab vastama lõikes 2 
sätestatud tingimustele.

Or. fr

Selgitus

Liikmesriikidele ei saa anda lepingute suhtes valikuvõimalust, vaid need tuleb muuta Euroopa 
Liidu tasandil kohustuslikuks, et tagada ühine piimaturg, takistada töötlejaid tootjate vahel 
ebatervet õhkkonda tekitamast ning hoida ära lepinguid kasutavate ja neist loobuvate 
liikmesriikide kahjulik konkurents.

Muudatusettepanek 1580
José Bové
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 104 – lõige 2 – punkt c – alapunkt i – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– ei muutu ja mis sätestatakse lepingus 
ja/või

– ei muutu ja mis sätestatakse 
lepingus, mis hõlmab vähemalt 
tootmiskulusid, võttes arvesse 
energia-, väetise-, loomasööda-, 
rendi- ja muid tähtsamaid 
sisendeid koos vastavalt 
kohandatud hindadega ja/või

Or. fr

Muudatusettepanek 1581
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 104 – lõige 2 – punkt c – alapunkt i – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– ei muutu ja mis sätestatakse lepingus – ei muutu ja mis sätestatakse lepingus 
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ja/või ning kajastavad tegelikke tootmiskulusid 
ja/või

Or. fr

Selgitus

Oluline lepingupunkt peaks olema see, et kokkulepitud hinnad kajastaksid tegelikke 
tootmiskulusid. Kui seda tingimust ei täideta, siis tootjate rahaline seisukord ei parane.

Muudatusettepanek 1582
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 104 – lõige 2 – punkt c – alapunkt i – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

muutub üksnes lepingus sätestatud tegurite 
osas, eelkõige turunäitajatel põhineva 
turuolukorra ja tarnitavate koguste ning 
tarnitava toorpiima kvaliteedi või koostise 
muutumise puhul;

muutub üksnes lepingus sätestatud tegurite 
osas, eelkõige tegelike tootmiskulude, 
turunäitajatel põhineva turuolukorra ja 
tarnitavate koguste ning tarnitava 
toorpiima kvaliteedi või koostise 
muutumise puhul;

Or. fr

Selgitus

Oluline lepingupunkt peaks olema see, et kokkulepitud hinnad kajastaksid tegelikke 
tootmiskulusid. Kui seda tingimust ei täideta, siis tootjate rahaline seisukord ei parane.

Muudatusettepanek 1583
Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 104 – lõige 2 – punkt c – alapunkt i – taane 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– võtab arvesse põllumajandustootja 
säästvusinvesteeringutega seotud kulusid;

Or. en

Muudatusettepanek 1584
José Bové
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 104 – lõige 2 – punkt c – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) lepingu kestus, mis võib hõlmata 
määramatut tähtaega koos lepingu 
lõpetamise sätetega.

iii) lepingu kestus, mis võib hõlmata 
määramatut tähtaega koos tootmiskulude 
anomaalsete suundumustega seotud 
indekseerimise ja uute 
hinnaläbirääkimiste sättega ning lepingu 
lõpetamise sätetega.

Or. fr

Muudatusettepanek 1585
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 104 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Põllumajandustootjate, kogujate või 
toorpiima töötlejate sõlmitud toorpiima 
tarnimist käsitlevate lepingute kõik 
punktid, sealhulgas lõike 2 punktis c 
sätestatu, on poolte vahel vabalt 
kokkulepitavad.

välja jäetud

Or. fr
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Muudatusettepanek 1586
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 104 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Käesoleva artikli ühtse kohaldamise 
tagamiseks võib komisjon 
rakendusaktidega võtta vastu vajalikud 
meetmed. Kõnealune rakendusakt 
võetakse vastu artikli 162 artiklis 2 
osutatud kontrollimenetluse kohaselt.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 1587
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 105

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 1588
Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 105 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 106 alusel tunnustatud piima- ja 
piimatootesektori tootjaorganisatsioonid 
võivad pidada põllumajandustootjatest 
liikmete nimel kogu ühise toodangu või 
selle osa suhtes läbirääkimisi lepingute üle, 
milles käsitletakse toorpiima tarnet 

1. Artikli 106 alusel tunnustatud piima- ja 
piimatootesektori tootjaorganisatsioonid 
võivad pidada põllumajandustootjatest 
liikmete nimel kogu ühise toodangu või 
selle osa suhtes läbirääkimisi lepingute üle, 
milles käsitletakse toore lehmapiima tarnet 
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põllumajandustootjalt toorpiima töötlejale 
või kogujale artikli 104 lõike 1 teise lõigu 
tähenduses.

põllumajandustootjalt toore lehmapiima
töötlejale või kogujale artikli 104 lõike 1 
teise lõigu tähenduses.

Or. en

Muudatusettepanek 1589
Mairead McGuinness, Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 105 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 105a
Üleminekumeetmed piimakvoodikorra 

lõpetamiseks
1. VIII lisas sätestatud tootmiskvoote 
suurendatakse 2014/2015. aastal 5% 
võrra, võttes arvesse piimakvoodikorra 
viimast aastat ning teatavates 
liikmesriikides valitsevaid konkreetseid 
tingimusi.
2. Üle II alajao kohaselt kehtestatud 
tootmiskvoodi turustatud piimalt ja 
muudelt piimatoodetelt tuleb maksta 
kvoodiületamise tasu.
Tasu suurus on 27,83 eurot 100 kg piima 
kohta.
Kuid 2014/2015. aastal on tasu suurus 
10,00 eurot 100 kg piima kohta.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas ÜPP 2008. aasta läbivaatamisel tehtud nõukogu otsusega, et tagada 
piimakvoodisüsteemi sujuv lõpetamine kõigis liikmesriikides. 

Muudatusettepanek 1590
José Bové
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 105 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 105a
Turustuseeskirjad piima ühisturu 

toimimise parandamiseks ja 
stabiliseerimiseks

Siseturu toimimise parandamiseks ja 
stabiliseerimiseks võivad tootvad 
liikmesriigid kehtestada turustuseeskirju 
tarnete haldamiseks, eelkõige artikli 108 
kohaselt tunnustatud 
tootmisharudevaheliste organisatsioonide 
rakendusotsuste abil. Kuni artiklites 106–
108 osutatud organisatsioonide võetud 
meetmed on aidanud luua turujõu, mida 
on vaja pakkumise kohandamiseks 
nõudmisega konkreetsete otsuste põhjal, 
tuleb tootjatele tagada minimaalne 
turutasakaal sobiva turuorganisatsiooni 
abiga, mis hoiab tootmist Euroopa 
nõudmisega kooskõlas. Seetõttu tuleks 
piimakvoodisüsteemi pikendada kuni 
2017. aastani.

Or. de

Muudatusettepanek 1591
Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tunnustavad taotluse korral 
tootjaorganisatsioone, mis:

Liikmesriigid tunnustavad taotluse korral 
puu- ja köögiviljasektori 
tootjaorganisatsioone ning võivad taotluse 
korral tunnustada muude sektorite 
tootjaorganisatsioone.

Or. en
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Muudatusettepanek 1592
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tunnustavad taotluse korral 
tootjaorganisatsioone, mis:

Liikmesriigid võivad taotluse korral 
tunnustada tootjaorganisatsioone, mis:

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid ei peaks olema kohustatud teatud tingimustel tootjaorganisatsioone 
tunnustama. Neil peaks olema voli seda teha või mitte.

Muudatusettepanek 1593
Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tunnustavad taotluse korral 
tootjaorganisatsioone, mis:

Liikmesriigid võivad taotluse korral 
tunnustada tootjaorganisatsioone, mis:

Or. en

Muudatusettepanek 1594
Alfreds Rubiks

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tunnustavad taotluse korral 
tootjaorganisatsioone, mis:

Liikmesriigid võivad taotluse korral 
tunnustada tootjaorganisatsioone, mis:
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Or. lv

Muudatusettepanek 1595
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tunnustavad taotluse korral 
tootjaorganisatsioone, mis:

Liikmesriigid võivad taotluse korral 
tunnustada tootjaorganisatsioone, mis:

Or. en

Muudatusettepanek 1596
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tunnustavad taotluse korral 
tootjaorganisatsioone, mis:

Liikmesriigid võivad taotluse korral 
tunnustada tootjaorganisatsioone, mis:

Or. en

Muudatusettepanek 1597
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tunnustavad taotluse korral 
tootjaorganisatsioone, mis:

Liikmesriigid võivad taotluse korral 
tunnustada tootjaorganisatsioone, mis:

Or. en
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Selgitus

Tootjaorganisatsioonide tunnustamine ei tohiks olla kohustuslik, vaid selle üle otsustamine 
tuleks jätta liikmesriikide hooleks. See on kooskõlas lähimuspõhimõttega ja võimaldab 
liikmesriikidel hinnata neid organisatsioone kooskõlas konkreetsete riiklike asjaoludega.

Muudatusettepanek 1598
Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tunnustavad taotluse korral 
tootjaorganisatsioone, mis:

Liikmesriigid võivad taotluse korral 
tunnustada tootjaorganisatsioone, mis:

Or. en

Muudatusettepanek 1599
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tunnustavad taotluse korral 
tootjaorganisatsioone, mis:

Liikmesriigid võivad taotluse korral 
tunnustada tootjaorganisatsioone, mis:

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidele ei tohiks panna tootjaorganisatsioonide tunnustamise kohustust.
Tunnustamise kohustuse eesmärk jääb arusaamatuks ja tagajärjed on ettearvamatud. Kõik 
toiduahelat puudutavad poliitilised algatused peaksid olema vabatahtlikud.
Põllumajandustootjate rolli tugevdamine toiduahelas on tähtis, kuid komisjoni ettepanekul on 
juba vajalik ulatus tootjaorganisatsioonide tegevuse hõlmamiseks.

Muudatusettepanek 1600
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tunnustavad taotluse korral 
tootjaorganisatsioone, mis:

Liikmesriigid võivad taotluse korral 
tunnustada tootjaorganisatsioone, mis:

Or. en

Muudatusettepanek 1601
Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) koosnevad tootjatest, kes kuuluvad 
artikli 1 lõikes 2 loetletud mis tahes 
sektorisse;

a) koosnevad põllumajandustootjatest, kes 
kuuluvad artikli 1 lõikes 2 loetletud 
konkreetsesse sektorisse;

Or. en

Muudatusettepanek 1602
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) koosnevad tootjatest, kes kuuluvad 
artikli 1 lõikes 2 loetletud mis tahes
sektorisse;

a) koosnevad põllumajandustootjatest, kes 
kuuluvad artikli 1 lõikes 2 loetletud 
konkreetsesse sektorisse, ja on nende 
ettevõtjate kontrolli all;

Or. en

Selgitus

1) Tootjaorganisatsioonid aitavad tugevdada põllumajandustootjate seisundit toiduahelas, 
võrreldes töötlejatega. Kui kasutada komisjoni ettepaneku sõnastust („tootjad”), võimaldaks 
see töötlejate ühenduste loomist. 2)Tähtis on, et tootjaorganisatsioonid oleksid alati oma 
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liikmete (st põllumajandustootjate) kontrolli all. 3) Tootjaorganisatsiooniga tuleks lubada 
liituda ainult samasse sektorisse kuuluvatel põllumajandustootjatel.

Muudatusettepanek 1603
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) koosnevad tootjatest, kes kuuluvad 
artikli 1 lõikes 2 loetletud mis tahes 
sektorisse;

a) koosnevad tootjatest, kes kuuluvad 
artikli 1 lõikes 2 loetletud mis tahes 
sektorisse, ja on nende kontrolli all;

Or. en

Muudatusettepanek 1604
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) koosnevad tootjatest, kes kuuluvad 
artikli 1 lõikes 2 loetletud mis tahes 
sektorisse;

a) koosnevad tootjatest, kes kuuluvad 
artikli 1 lõikes 2 loetletud mis tahes 
sektorisse, ja on nende kontrolli all;

Or. en

Muudatusettepanek 1605
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) on asutatud tootjate algatusel; b) on asutatud põllumajandustootjate
algatusel;
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Or. en

Selgitus

Tootjaorganisatsioonid aitavad tugevdada põllumajandusettevõtjate seisundit toiduahelas, 
võrreldes töötlejatega. Kui kasutada komisjoni ettepaneku sõnastust („tootjad”), võib see 
võimaldada töötlejate organisatsioonide moodustamist.

Muudatusettepanek 1606
Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) on asutatud tootjate algatusel; b) on asutatud põllumajandustootjate
algatusel;

Or. en

Muudatusettepanek 1607
Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) on asutatud tootjate algatusel; b) on asutatud tootjate algatusel, kuuluvad 
tootjatele ja on nende kontrolli all;

Or. en

Muudatusettepanek 1608
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõik 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) on asutatud tootjate algatusel; b) on asutatud tootjate algatusel ja omavad 
tegevuseks piisavat inim-, materiaalset ja 
tehnilist ressurssi;

Or. en

Muudatusettepanek 1609
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) omavad tegevuseks piisavat inim-, 
materiaalset ja tehnilist ressurssi;

Or. en

Muudatusettepanek 1610
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõik 1 – punkt c – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) järgivad konkreetset eesmärki, millega 
võib olla hõlmatud vähemalt üks 
järgmistest eesmärkidest:

c) järgivad järgmisi konkreetseid 
eesmärke:

Or. es

Muudatusettepanek 1611
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõik 1 – punkt c – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) järgivad konkreetset eesmärki, millega 
võib olla hõlmatud vähemalt üks 
järgmistest eesmärkidest:

c) järgivad konkreetset eesmärki saavutada 
vähemalt kaks punktidest i, ii ja iii, koos 
võimalusega lisada vabatahtlikult mis 
tahes eesmärk järgmisest loetelust:

Or. es

Selgitus

Et mitte kaotada silmist eesmärki, mida puu- ja köögiviljatootjate organisatsioonid on aastaid 
järginud ja mis seisneb tarnete koondamises ühise turustamise huvides, peaksid need 
organisatsioonid koostama sellesama põhieesmärgiga tegevuskavad.

Muudatusettepanek 1612
Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõik 1 – punkt c – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) selle tagamine, et tootmine 
kavandatakse ja kohandatakse vastavalt 
nõudmisele, eriti kvaliteedi ja kvantiteedi 
osas;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1613
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõik 1 – punkt c – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) selle tagamine, et tootmine kavandatakse 
ja kohandatakse vastavalt nõudmisele, eriti 
kvaliteedi ja kvantiteedi osas;

i) tagamine, et tootmine kavandataks ja 
kohandataks mahu kohandamise 
vahendite abil vastavalt nõudmisele, eriti 
kvaliteedi ja kvantiteedi osas;
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Or. fr

Selgitus

Tootjate käsutusse antud tootmise kohandamise vahendid peavad järgima pakkumise 
kohandusi.

Muudatusettepanek 1614
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõik 1 – punkt c – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) tarnete koondamine ja liikmete toodete 
turustamine;

ii) tarnete koondamine ja liikmete toodete 
turustamine, kaasa arvatud 
hinnaläbirääkimised, mida peetakse 
liikmete nimel kas nende ühise toodangu 
osa või terviku üle;

Or. en

Muudatusettepanek 1615
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõik 1 – punkt c – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) tarnete koondamine ja liikmete toodete 
turustamine;

ii) tarnete koondamine ja liikmete toodete 
turustamine, kaasa arvatud 
hinnaläbirääkimised, mida peetakse 
liikmete nimel, võttes arvesse kas osa 
nende toodangust või kogu ühist 
toodangut;

Or. fr

Muudatusettepanek 1616
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
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Speroni, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõik 1 – punkt c – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) tarnete koondamine ja liikmete toodete 
turustamine;

ii) tarnete koondamine ja liikmete toodete 
otseturustamine;

Or. it

Muudatusettepanek 1617
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõik 1 – punkt c – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) tootmiskulude optimeerimine ja 
omahindade tasakaalustamine;

iii) võimalusel ühtlasi ühe või enama 
konkreetse eesmärgi täitmine, mis on 
toodud artikli 106a punktis c;

Or. es

Muudatusettepanek 1618
Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõik 1 – punkt c – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) tootmiskulude optimeerimine ja 
omahindade tasakaalustamine;

iii) tootmiskulude minimeerimine ja 
omahindade tasakaalustamine;

Or. en

Muudatusettepanek 1619
Rareş-Lucian Niculescu
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõik 1 – punkt c – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) tootmiskulude optimeerimine ja 
omahindade tasakaalustamine;

iii) tootmiskulude optimeerimine ja 
omahindade tasakaalustamine, nt 
riskijuhtimisvahendite andmise teel ; 

Or. en

Muudatusettepanek 1620
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõik 1 – punkt c – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) tootmiskulude optimeerimine ja 
omahindade tasakaalustamine;

iii) tootmiskulude optimeerimine ja 
omahindade tasakaalustamine, nt määruse 
(EL) nr [...] [maaelu arengu määrus] 
artiklites 38–40 osutatud meetmete abil;

Or. fr

Muudatusettepanek 1621
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõik 1 – punkt c – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) tootmiskulude optimeerimine ja 
omahindade tasakaalustamine;

iii) tootmiskulude optimeerimine ja 
omahindade tasakaalustamine ning 
tootjahindadega võrreldes õiglaste 
tarbijahindade tagamine;

Or. pt
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Muudatusettepanek 1622
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõik 1 – punkt c – alapunkt iii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iiia) lepingutingimuste üle läbirääkimiste 
pidamine;

Or. en

Muudatusettepanek 1623
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõik 1 – punkt c – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) säästvate tootmismeetodite ja 
turuarengute uuringute tegemine;

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 1624
Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõik 1 – punkt c – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) säästvate tootmismeetodite ja 
turuarengute uuringute tegemine;

iv) majanduslikult säästvate 
tootmismeetodite, uuenduslike tavade, 
majanduskonkurentsi ja turu arengu
uuringute tegemine;

Or. en
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Muudatusettepanek 1625
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõik 1 – punkt c – alapunkt v

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v) keskkonnasäästlike viljelustavade ja 
tootmistehnoloogia kasutamise 
edendamine ning selleks tehnilise abi 
osutamine;

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 1626
Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõik 1 – punkt c – alapunkt v

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v) keskkonnasäästlike viljelustavade ja 
tootmistehnoloogia kasutamise 
edendamine ning selleks tehnilise abi 
osutamine;

v) tehnilise abi edendamine ja osutamine
majandusliku konkurentsivõime ning 
tootmistehnoloogia parandamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 1627
Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõik 1 – punkt c – alapunkt v

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v) keskkonnasäästlike viljelustavade ja 
tootmistehnoloogia kasutamise 
edendamine ning selleks tehnilise abi 
osutamine;

v) keskkonnasäästlike viljelustavade ja 
tootmistehnoloogia ning usaldusväärsete 
loomade heaolu tagamise tavade ja 
tehnika kasutamise edendamine ja selleks 
tehnilise abi osutamine;
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Or. en

Muudatusettepanek 1628
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõik 1 – punkt c – alapunkt v a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v a) tootmisstandardite kasutamise 
edendamine ja selleks tehnilise abi 
osutamine, tootekvaliteedi parandamine 
ja kaitstud päritolunimetuse, geograafilise 
tähise või riikliku kvaliteedimärgisega 
toodete arendamine.

Or. en

Muudatusettepanek 1629
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõik 1 – punkt c – alapunkt v a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v a) tootmisstandardite kasutamise 
edendamine ja selleks tehnilise abi 
osutamine, tootekvaliteedi parandamine 
ja kaitstud päritolunimetuse, geograafilise 
tähise või riikliku kvaliteedimärgisega 
toodete arendamine;

Or. en

Muudatusettepanek 1630
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõik 1 – punkt c – alapunkt v a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v a) kaitstud päritolunimetuse või kaitstud 
geograafilise tähisega toodete edendamine 
ja nende arendamiseks abi osutamine;

Or. en

Selgitus

Näib soovitav, et tootjaorganisatsioonid aitaksid põllumajandustootjatel kasutada kaitstud 
päritolunimetuse või kaitstud geograafilise tähise võimalusi.

Muudatusettepanek 1631
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõik 1 – punkt c – alapunkt v a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v a) toodete esmakordsel turuletoomisel 
ELi või riikliku tasandi eeskirjadest 
rangemate tootmis- ja turustuseeskirjade 
kehtestamine;

Or. fr

Muudatusettepanek 1632
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõik 1 – punkt c – alapunkt v a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v a) liidu või riikliku tasandi eeskirjadest 
rangemate tootmiseeskirjade 
kehtestamine;

Or. es
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Muudatusettepanek 1633
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõik 1 – punkt c – alapunkt v b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v b) toiduainete kvaliteedi parandamist ja 
uuendusi võimaldavate algatuste 
ettevalmistamine;

Or. en

Muudatusettepanek 1634
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõik 1 – punkt c – alapunkt vi

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vi) kõrvalsaaduste ja jäätmete käitlemine, 
eelkõige vee, mulla ja maastiku kaitseks 
ning bioloogilise mitmekesisuse 
säilitamiseks või arendamiseks ning

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1635
Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõik 1 – punkt c – alapunkt vi

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vi) kõrvalsaaduste ja jäätmete käitlemine, 
eelkõige vee, mulla ja maastiku kaitseks 
ning bioloogilise mitmekesisuse 
säilitamiseks või arendamiseks ning

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 1636
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõik 1 – punkt c – alapunkt vi

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(vi) kõrvalsaaduste ja jäätmete käitlemine, 
eelkõige vee, mulla ja maastiku kaitseks 
ning bioloogilise mitmekesisuse 
säilitamiseks või arendamiseks ning

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 1637
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõik 1 – punkt c – alapunkt vii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vii) loodusvarade säästvase kasutamisse ja 
kliimamuutuste leevendamisse 
panustamine;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1638
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõik 1 – punkt c – alapunkt vii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vii) loodusvarade säästvase kasutamisse ja 
kliimamuutuste leevendamisse 
panustamine;

välja jäetud
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Or. es

Muudatusettepanek 1639
José Bové
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõik 1 – punkt c – alapunkt vii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vii) loodusvarade säästvase kasutamisse ja 
kliimamuutuste leevendamisse 
panustamine;

vii) uuenduslike säästvate 
tootmissüsteemide kasutamine
loodusvarade kaitseks, sealhulgas 
kliimamuutuste leevendamiseks;

Or. fr

Muudatusettepanek 1640
Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõik 1 – punkt c – alapunkt vii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vii a) majandusliku säästvuse ja tootjate 
majandusliku konkurentsivõime ning 
uuenduslikkuse tugevdamise algatuste 
ettevalmistamine;

Or. en

Muudatusettepanek 1641
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõik 1 – punkt c – alapunkt vii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vii a) põllumajanduslike toiduainete 
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kvaliteedi ja uuendusliku iseloomu 
parandamise algatuste ettevalmistamine;

Or. es

Muudatusettepanek 1642
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõik 1 – punkt c – alapunkt vii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vii a) põllumajanduslike toiduainete 
kvaliteedi parandamise ja uuenduslikkuse 
edendamise algatuste ettevalmistamine;

Or. es

Muudatusettepanek 1643
Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõik 1 – punkt c – alapunkt vii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vii a) selle tagamine, et tunnustatud 
tootjaorganisatsiooni kuuluvad tootjad 
saaksid keskkonnakaitse ja loomade 
heaolu taolistesse valdkondadesse tehtud 
investeeringute eest mõistlikku hüvitust;

Or. en

Muudatusettepanek 1644
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõik 1 – punkt c – alapunkt vii a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vii a) ühiste meetmete rakendamine 
majandusriskide ennetamiseks ja 
haldamiseks, eelkõige artiklis 109c 
osutatud võrdsustamisfondid;

Or. fr

Muudatusettepanek 1645
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 106 – lõik 1 – punkt c – alapunkt vii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vii a) kvaliteedi parandamise meetmed, 
eelkõige turuletoomise etapis;

Or. it

Muudatusettepanek 1646
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõik 1 – punkt c – alapunkt vii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vii a) toodangu turuväärtuse 
suurendamine, sealhulgas töötlemise teel.

Or. es

Selgitus

Tuleks selgelt esile tõsta, et töötlemine on üks viis toodangu väärtust tõsta.
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Muudatusettepanek 1647
Bastiaan Belder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõik 1 – punkt c – alapunkt vii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vii a) tootjatele õiglaste ja mõistlike 
hindade tagamine, võttes arvesse tootjate 
kulutusi seoses säästvuse ja loomade 
heaoluga;

Or. en

Muudatusettepanek 1648
Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõik 1 – punkt c – alapunkt vii b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vii b) reklaami ja turustamise algatuste 
ettevalmistamine;

Or. en

Muudatusettepanek 1649
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõik 1 – punkt c – alapunkt vii b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vii b) liikmete tootmise optimeerimine, 
kaasa arvatud töötlemine;

Or. es
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Muudatusettepanek 1650
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, 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 106 – lõik 1 – punkt c – alapunkt vii b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vii b) meetmete rakendamine, mille 
eesmärk on tugevdada 
tootjaorganisatsioone ja nende ühendusi 
korralduslikust, ärilisest ja rahalisest 
küljest;

Or. it

Muudatusettepanek 1651
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõik 1 – punkt c – alapunkt vii b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vii b) põllumajanduslike toiduainete 
kvaliteedi ja uuendusliku iseloomu 
parandamise algatuste ettevalmistamine;

Or. es

Selgitus

Peame tootjaorganisatsioone sobivaks raamistikuks kvaliteedi ja innovatsiooni parandamisel, 
seega tuleks kaasata ka nimetatud eesmärgid.

Muudatusettepanek 1652
Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõik 1 – punkt c – alapunkt vii c (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vii c) nende või vajaduse korral nende 
liikmete nimel tarbijatega 
põllumajandustoodete tarnimise lepingute 
üle läbirääkimiste pidamine;

Or. en

Muudatusettepanek 1653
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) asjaomasel turul valitseva seisundi 
puudumine, välja arvatud juhul, kui see 
on vajalik aluslepingu 
artikli 39 eesmärkide saavutamiseks.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1654
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) asjaomasel turul valitseva seisundi 
puudumine, välja arvatud juhul, kui see 
on vajalik aluslepingu 
artikli 39 eesmärkide saavutamiseks.

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 1655
José Bové
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fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) asjaomasel turul valitseva seisundi 
puudumine, välja arvatud juhul, kui see 
on vajalik aluslepingu 
artikli 39 eesmärkide saavutamiseks.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Arvestades sellega, et Euroopa konkurentsiõigus keelab ainult valitseva seisundi 
kuritarvitamise ja et tootjad on toiduahelas kõige nõrgemal positsioonil, tuleks artikli 106 
lõigu 1 punkt d välja jätta, et tagada tarnete koondamine ja kaitsta tootjate 
läbirääkimispositsiooni. 

Muudatusettepanek 1656
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) asjaomasel turul valitseva seisundi 
puudumine, välja arvatud juhul, kui see 
on vajalik aluslepingu 
artikli 39 eesmärkide saavutamiseks.

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 1657
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõik 1 – punkt d
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) asjaomasel turul valitseva seisundi 
puudumine, välja arvatud juhul, kui see 
on vajalik aluslepingu 
artikli 39 eesmärkide saavutamiseks.

d) konkurentsi võimaluse säilitamine;

Or. en

Selgitus

Aluslepingu artikkel 102 keelab turgu valitseva seisundi kuritarvitamise. Valitsevas seisundis 
olemise eest see karistust ette ei näe. Seetõttu oleks diskrimineeriv, kui 
tootjaorganisatsioonidel ei lubataks üldse valitsevas seisundis olla. Selle asemel tuleks 
kasutada sõnastust „konkurentsi võimaluse säilitamine”.

Muudatusettepanek 1658
Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) asjaomasel turul valitseva seisundi 
puudumine, välja arvatud juhul, kui see 
on vajalik aluslepingu 
artikli 39 eesmärkide saavutamiseks.

d) konkurentsi võimaluse säilitamine;

Or. en

Muudatusettepanek 1659
Liam Aylward, Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) asjaomasel turul valitseva seisundi 
puudumine, välja arvatud juhul, kui see on 
vajalik aluslepingu artikli 39 eesmärkide 
saavutamiseks.

d) asjaomasel turul valitseva seisundi 
puudumine, välja arvatud juhul, kui see on 
vajalik aluslepingu artikli 39 eesmärkide 
saavutamiseks. Vaidlustatav valitseva 
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seisundi eeldus kehtib tootjarühmituse või 
-ühenduse suhtes, kui selle osa asjaomase 
toote riiklikust kogutoodangust ületab 
33% või selle osa liidu kogutoodangust
ületab 3,5%.

Or. en

Muudatusettepanek 1660
Christa Klaß, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõik 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) niisuguste toodete turustamine, mida 
aluslepingu I lisa ei hõlma, tingimusel, et 
I lisaga hõlmamata toodete müügi 
osakaal ei ületa 49% kogu 
turustamismahust, ilma et see põhjustaks 
ametliku seisundi kaotust tunnustatud 
põllumajandussektori 
tootjaorganisatsioonina.

Or. de

Selgitus

Et suurendada teatavate põllumajandustoodete konkurentsivõimet, mille tootmiskulud on 
suuremad kui kolmandatest riikidest imporditud võrreldavatel toodetel, võib kasu anda see, 
kui tunnustatud tootjaorganisatsioon turustab tooteid, mida aluslepingu I lisa ei hõlma (nt 
põllumajanduslikku alkoholi tootev tunnustatud tootjaorganisatsioon võib turustada ka 
piiritusjooke, mida aluslepingu I lisa ei hõlma).

Muudatusettepanek 1661
Elisabeth Jeggle, Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõik 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) niisuguste toodete turustamine, mida 
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aluslepingu I lisa ei hõlma, tingimusel, et 
I lisaga hõlmamata toodete müügi 
osakaal ei ületa 49% kogu 
turustamismahust, ilma et see põhjustaks 
ametliku seisundi kaotust tunnustatud 
põllumajandussektori 
tootjaorganisatsioonina.

Or. de

Muudatusettepanek 1662
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõik 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) tegevuseks vajalike tehniliste 
vahendite olemasolu.

Or. es

Muudatusettepanek 1663
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõik 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) kogu oma toodangu turustamine 
tootjaorganisatsiooni kaudu;

Or. es

Selgitus

Tuleb kaasata kehtivate määruste sätted tootjaorganisatsioonide liikmete kohustuse kohta 
turustada kogu oma toodang nende organisatsioonide kaudu, samuti võimalikud erandid.
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Muudatusettepanek 1664
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõik 1 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d b) põhikirjas sätestatud rahalise toetuse 
maksmine artiklis 30 sätestatud 
rakendusfondi asutamiseks ja 
rahastamiseks.

Or. es

Selgitus

See on tootjaorganisatsioonide liikmete selge kohustus ja tuleks seetõttu kaasata.

Muudatusettepanek 1665
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eelöeldut piiramata peaksid puu- ja 
köögiviljade, oliiviõli ja veinisektori 
tootjaorganisatsioonid kaasama vähemalt 
ühe alapunktides i, ii ja iii sätestatud 
eesmärgi.

Or. es

Selgitus

Puu- ja köögiviljatootjate organisatsioonid on aastaid töötanud keskse eesmärgiga ühise 
turustamise huvides tarneid koondada, nagu on ette nähtud liidu õiguses (määruse 1234/2007 
artikli 122 punkt c, mis vastab käesoleva artikli punkti c alapunktides i, ii ja iii toodud 
eesmärkidele).

Muudatusettepanek 1666
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eelöeldut piiramata peaksid puu- ja 
köögiviljade, oliiviõli ja veinisektori 
tootjaorganisatsioonid kaasama vähemalt 
ühe alapunktides i, ii ja iii sätestatud 
eesmärgi.

Or. es

Muudatusettepanek 1667
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Puu- ja köögiviljasektoris järgivad 
tootjaorganisatsioonid vähemalt ühte 
artikli 106 esimese lõigu punkti c 
alapunktides i–iii sätestatud eesmärki.

Or. en

Muudatusettepanek 1668
Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Puu- ja köögiviljasektoris peavad 
tootjaorganisatsioonid järgima vähemalt 
ühte artikli 106 esimese lõigu punkti c 
alapunktides i–iii sätestatud eesmärki.

Or. fr
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Muudatusettepanek 1669
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat artiklit ei kohaldata ühistute 
suhtes.

Or. en

Selgitus

Co-operatives and producer organisations are different entities and it should be stated clearly 
in the regulation that the same set of rules should thus not apply to both. Cooperatives consist 
of vertical integration of farmers together with processing facilities; the farmers own the 
cooperative and cooperatives can vary considerably in size. Furthermore, there are 
significant differences in cooperative structures across Europe. Strengthening of farmers’ 
role in the food value chain is important. However, the Commission’s proposal already has 
the appropriate scope for producer organisations’ activities.

Muudatusettepanek 1670
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina esimesest lõigust tunnustavad 
liikmesriigid taotluse korral puu- ja 
köögiviljasektori ning oliiviõli ja 
lauaoliivide sektori tootjaorganisatsioone, 
mis vastavad esimese lõigu 
kriteeriumidele, ning puu- ja 
köögiviljasektori tootjaorganisatsioonide 
puhul järgivad vähemalt üht esimese 
lõigu punkti c alapunktides i–iii sätestatud 
eesmärki.

Or. en
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Muudatusettepanek 1671
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Olenemata esimese lõigu punktist e ja kui 
tootjaorganisatsioon seda lubab ning kui 
see on kooskõlas tootjaorganisatsiooni 
sätestatud tingimustega, võivad 
tootjaliikmed:
a) müüa vaid kindlaksmääratud osa oma 
toodangust ja/või toodetest otse oma 
põllumajandusettevõttest ja/või väljaspool 
seda tarbijatele nende isiklike vajaduste 
rahuldamiseks; nimetatud osa suuruse 
määrab kindlaks liikmesriik ja see ei või 
olla väiksem kui 10 %;
b) turustada ise või oma organisatsiooni 
määratud teise tootjaorganisatsiooni 
kaudu tooteid kogustes, mis on nende 
organisatsioonis turustatava toodangu 
mahuga võrreldes tähtsusetud;
c) turustada ise või oma organisatsiooni 
määratud teise tootjaorganisatsiooni 
kaudu tooteid, mis nende omaduste tõttu 
ei kuulu tavaliselt asjaomase 
tootjaorganisatsiooni äritegevuse alla.

Or. es

Selgitus

Tuleb kaasata kehtivate määruste sätted tootjaorganisatsioonide liikmete kohustuse kohta 
turustada kogu oma toodang nende organisatsioonide kaudu, samuti võimalikud erandid.

Muudatusettepanek 1672
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 a (uus)



AM\910137ET.doc 65/170 PE494.588v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 106a
Tootjaorganisatsioonide põhikiri

1. Tootjaorganisatsiooni põhikiri nõuab 
selle tootjatest liikmetelt eelkõige:
a) tootjaorganisatsioonis vastuvõetud 
eeskirjade kohaldamist, mis käsitlevad 
aruandlust toodangu kohta, toodangut, 
turustamist ja keskkonnakaitset;
b) kuulumist üksnes ühte 
tootjaorganisatsiooni, kusjuures 
asjaomane liikmesriik võib teha erandeid 
põhjendatud juhtudel, kus 
põllumajandustootjatel on kaks 
tootmisüksust, mis asuvad erinevates 
geograafilistes piirkondades;
c) tootjaorganisatsiooni poolt statistilistel 
eesmärkidel nõutava teabe esitamist, eriti 
viljeluspiirkondade, toodangu, saagikuse 
ja otsemüügi kohta;
2. Tootjaorganisatsiooni põhikirjas 
sätestatakse samuti:
a) lõikes 1 osutatud eeskirjade 
kindlaksmääramise, vastuvõtmise ja 
muutmise kord;
b) liikmete kohustus maksta 
tootjaorganisatsiooni rahastamiseks 
vajalikku rahalist toetust;
c) eeskirjad, mis võimaldavad 
tootjaliikmetel demokraatlikult 
kontrollida oma organisatsiooni ja tema 
otsuseid;
d) karistused põhikirjajärgsete kohustuste 
täitmata jätmise, eelkõige rahalise toetuse 
maksmata jätmise ja tootjaorganisatsiooni 
eeskirjade rikkumise eest;
e) uute liikmete vastuvõtmise eeskirjad, 
sealhulgas minimaalne liikmelisuse 
periood, mis ei või olla lühem kui üks 
aasta; 
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f) organisatsiooni toimimiseks vajalikud 
raamatupidamis- ja eelarve-eeskirjad.
3. Tootjaorganisatsioonid tegutsevad 
majanduslikes küsimustes oma pädevuse 
piirides oma liikmete nimel ja nende 
huvides, olenemata sellest, kas vastavate 
toodete omandiõigus on 
põllumajandustootjatelt 
tootjaorganisatsioonile üle antud või 
mitte. 

Or. fr

Muudatusettepanek 1673
José Bové
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 106a
Tootjaorganisatsioonide põhikiri

1. Tootjaorganisatsiooni põhikiri nõuab 
selle tootjatest liikmetelt eelkõige:
a) tootjaorganisatsioonis vastu võetud 
eeskirjade täitmist, mis käsitlevad 
aruandlust toodangu kohta, toodangut, 
turustamist ja keskkonnakaitset;
b) kuulumist üksnes ühte 
tootjaorganisatsiooni, mis peab 
läbirääkimisi põllumajandustootja 
mistahes toote üle, kusjuures asjaomane 
liikmesriik võib teha erandeid 
põhjendatud juhtudel, kus 
põllumajandustootjatel on kaks eri 
tootmisüksust, mis asuvad erinevates 
geograafilistes piirkondades;
c) tootjaorganisatsiooni poolt statistilistel 
eesmärkidel nõutava teabe esitamist, eriti 
viljeluspiirkondade, toodangu, saagikuse 
ja otsemüügi kohta;
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2. Tootjaorganisatsiooni põhikirjas 
sätestatakse samuti:
a) lõikes 1 osutatud eeskirjade 
kindlaksmääramise, vastuvõtmise ja 
muutmise kord;
b) liikmete kohustus maksta 
tootjaorganisatsiooni rahastamiseks 
vajalikku rahalist toetust;
c) eeskirjad, mis võimaldavad 
tootjaliikmetel demokraatlikult 
kontrollida oma organisatsiooni ja tema 
otsuseid;
d) karistused põhikirjajärgsete kohustuste 
täitmata jätmise, eelkõige rahalise toetuse 
maksmata jätmise ja tootjaorganisatsiooni 
eeskirjade rikkumise eest;
e) uute liikmete vastuvõtmise eeskirjad, 
sealhulgas eelkõige minimaalne 
liikmelisuse periood, mis ei või olla lühem 
kui üks aasta;
f) organisatsiooni toimimiseks vajalikud 
raamatupidamis- ja eelarve-eeskirjad.
3. Tootjaorganisatsioone käsitatakse 
organisatsioonidena, mis tegutsevad 
majandusküsimustes oma liikmete nimel 
ja huvides.

Or. de

Muudatusettepanek 1674
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 106a
Tootjaorganisatsioonide tunnustamine

1. Liikmesriigid tunnustavad 
tootjaorganisatsioonidena kõiki sellist 
tunnustamist taotlevaid juriidilisi isikuid 
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või juriidiliste isikute selgelt määratletud 
osi, tingimusel et nad:
a) vastavad artikli 106 esimese lõigu 
punktides b ja c sätestatud nõuetele;
b) vastavad asjaomase liikmesriigi 
kehtestatud liikmetearvu ja/või turustatud 
toodangu väärtuse alammääradele 
piirkonnas, kus nad tegutsevad;
c) esitavad piisavaid tõendeid selle kohta, 
et nad suudavad nõuetekohaselt tegutseda 
nii kestvuse ja tõhususe poolest kui ka 
liikmetele inimressursi, materiaalse ning 
tehnilise toe andmise ja pakkumise 
koondamise seisukohast;
d) neil on käesoleva lõike punktidega a, b 
ja c vastavuses olev põhikiri.
2. Liikmesriik võib otsustada, et enne 1. 
jaanuari 2014 siseriikliku õiguse alusel 
tunnustatud tootjaorganisatsioone, mis 
vastavad käesoleva artikli lõikes 1 
sätestatud tingimustele, käsitatakse artikli 
106 kohaselt tunnustatud 
tootjaorganisatsioonidena.
3. Liikmesriigid võivad otsustada, et 
tootjaorganisatsioonid, keda riikliku 
õiguse alusel tunnustati enne 1. jaanuari 
2014 ja mis ei vasta käesoleva artikli 
lõikes 1 sätestatud tingimustele, võivad 
jätkata oma tegevust kooskõlas 
siseriikliku õigusega kuni 1. jaanuarini 
2015.
4. Liikmesriigid:
a) otsustavad tootjaorganisatsioonile 
tunnustuse andmise üle nelja kuu jooksul 
alates taotluse ja kõigi asjakohaste 
lisadokumentide esitamisest, taotlus 
esitatakse sellele liikmesriigile, kus 
organisatsioon asub;
b) kontrollivad enda määratud 
ajavahemiku järel, kas tunnustatud 
tootjaorganisatsioonid täidavad käesoleva 
peatüki sätteid;
c) juhul, kui leitakse mittevastavusi või 
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rikkumisi käesolevas peatükis ette nähtud 
meetmete rakendamisel, määravad neile 
organisatsioonidele ja liitudele asjakohase 
ettenähtud karistuse ning vajadusel 
otsustavad, kas tühistada tunnustamine;
d) teavitavad komisjoni kord aastas ja 
hiljemalt 31. märtsiks igast otsusest 
tunnustuse andmise, selle andmisest 
keeldumise või selle tühistamise kohta, 
mille nad on teinud eelmise kalendriaasta 
jooksul.

Or. bg

Muudatusettepanek 1675
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 106a
Tootjate ühendused 

Liikmesriigid tunnustavad taotluse korral 
tootjate ühendusi, mis:
a) koosnevad tootjatest, kes kuuluvad 
artikli 1 lõikes 2 loetletud mis tahes 
sektorisse;
b) on asutatud tootjate algatusel;
c) järgivad konkreetset eesmärki, millega 
võib olla hõlmatud vähemalt üks 
järgmistest eesmärkidest:
i) tootmiskulude optimeerimine ja 
omahindade tasakaalustamine;
ii) säästvate tootmismeetodite ja 
turuarengu uuringute tegemine;
iii) keskkonnasäästlike viljelustavade ja 
tootmistehnoloogia kasutamise 
edendamine ning selleks tehnilise abi 
osutamine;
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iv) kõrvalsaaduste ja jäätmete käitlemine, 
eelkõige vee, mulla ja maastiku kaitseks 
ning bioloogilise mitmekesisuse 
säilitamiseks või arendamiseks, ning
v) loodusvarade säästvasse kasutamisse ja 
kliimamuutuste leevendamisse 
panustamine;
d) ei ole asjaomasel turul valitsevas 
seisundis, välja arvatud juhul, kui see on 
vajalik aluslepingu artikli 39 eesmärkide 
saavutamiseks.

Or. es

Selgitus

ÜPP raames tuleks edendada tarnete koondamist, toetades tootjaorganisatsioonide tegevust 
puu- ja köögiviljatootjate organisatsioonide kasutatava mudeli eeskujul. Samuti peaks see 
võimaldama tootjatel ka muude eesmärkide saavutamiseks rühmadesse koonduda. Samas 
tuleks eristada tootjaorganisatsioone (mille siht on tarnete koondamine) ja tootjate ühendusi 
(millel on muud eesmärgid), et mõlemad saaksid erinevat rahalist toetust.

Muudatusettepanek 1676
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 106a
Puu- ja köögiviljatootjate 
organisatsioonide põhikiri 

Puu- ja köögiviljasektori 
tootjaorganisatsiooni põhikirjaga 
nõutakse selle tootjaliikmetelt eelkõige:
a) kogu oma vastava toodangu 
turustamist tootjaorganisatsiooni kaudu;
b) põhikirjas sätestatud rahalise toetuse 
maksmist artiklis 30 sätestatud 
rakendusfondi asutamiseks ja 
rahastamiseks.
2. Olenemata lõike 4 punktist a ja kui 
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tootjaorganisatsioon seda lubab ning kui 
see on kooskõlas tootjaorganisatsiooni 
sätestatud tingimustega, võivad 
tootjaliikmed:
a) müüa vaid kindlaksmääratud osa oma 
toodangust ja/või toodetest otse oma 
põllumajandusettevõttest ja/või väljaspool 
seda tarbijatele nende isiklike vajaduste 
rahuldamiseks; nimetatud osa suuruse 
määrab kindlaks liikmesriik ja see ei või 
olla väiksem kui 10 %;
b) turustada ise või oma organisatsiooni 
määratud teise tootjaorganisatsiooni 
kaudu tooteid kogustes, mis on nende 
organisatsioonis turustatava toodangu 
mahuga võrreldes tähtsusetud;
c) turustada ise või oma organisatsiooni 
määratud teise tootjaorganisatsiooni 
kaudu tooteid, mis nende omaduste tõttu 
ei kuulu tavaliselt asjaomase 
tootjaorganisatsiooni äritegevuse alla.

Or. es

Selgitus

Muudatusettepanek kajastab puu- ja köögiviljasektori erilist iseloomu. See on kooskõlas 
raportööri muudatusettepanekuga 301 ja selle võiks lisada käesolevale muudatusettepanekule 
uue lõikena 4.

Muudatusettepanek 1677
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 106a
Töödeldud puu- ja köögiviljade 

tootjaorganisatsioonide kohta kehtivad 
nõuded ja eeskirjad ning nende 
organisatsioonide tunnustamine

1. Liikmesriigid tunnustavad puu- ja 
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köögiviljade ning töödeldud puu- ja 
köögiviljade sektori 
tootjaorganisatsioonidena kõiki juriidilisi 
isikuid või juriidiliste isikute selgelt 
määratletud osi, kes sellist tunnustamist 
taotlevad, kes on moodustatud ühe või 
mitme XX ja XX lisas loetletud toote 
tootjate algatusel ja vastavad järgmistele 
tingimustele:
a) nad kasutavad keskkonnasäästlikke 
viljelustavasid ja tootmistehnikat ning 
eelkõige jäätmekäitlustavasid, mille abil 
nad kaitsevad vee, mulla ja maastiku 
kvaliteeti, säilitavad või soodustavad 
bioloogilist mitmekesisust, ning nende 
eesmärgiks on tarnete koondamine ja oma 
liikmete toodete turuleviimine;
b) nad tagavad, et tootmist kavandatakse 
ja kohandatakse vastavalt nõudmisele, 
eelkõige kvaliteedi ja kvantiteedi osas;
c) nad optimeerivad tootmiskulusid ja 
tasakaalustavad omahindu;
d) nad suurendavad vajadusel töötlemise 
teel toodangu kaubanduslikku väärtust.
2. Liikmesriigid tunnustavad puu- ja 
köögiviljatootjate organisatsioone, kui 
need ühtlasi vastavad järgmistele 
nõuetele:
a) neil on ettenähtud miinimumarv 
liikmeid ja nende turustatav toodang 
vastab miinimummahule või 
miinimumväärtusele, mille kehtestavad 
liikmesriigid, ning nad esitavad selle 
kohta asjakohased tõendid;
b) on piisavad tõendid selle kohta, et nad 
suudavad nõuetekohaselt tegutseda nii 
kestvuse ja tõhususe poolest kui ka 
tarnete koondamise seisukohast, 
kusjuures sel eesmärgil võivad 
liikmesriigid otsustada, milliseid artikli ... 
nimetatud tooteid või tooterühmi peaksid 
tootjaorganisatsioonid hõlmama;
c) nad võimaldavad oma liikmetel saada 
tõhusat tehnilist abi keskkonnasäästlike 
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viljelustavade kasutamisel;
d) nad annavad oma liikmetele vajaduse 
korral tehnilisi vahendeid toodangu 
kogumiseks, ladustamiseks, pakkimiseks 
ning turustamiseks;
e) nad tagavad oma tegevuse 
nõuetekohase äri- ja 
raamatupidamiskorralduse; ning
f) neil ei ole asjaomasel turul valitsevat 
seisundit, kui see ei ole vajalik 
aluslepingu artikli 33 eesmärkide 
saavutamiseks.
3. Puu- ja köögiviljasektori tootjate 
ühenduse põhikirjaga nõutakse selle 
tootjaliikmetelt eelkõige:
a) tootjaorganisatsioonis vastuvõetud 
eeskirjade kohaldamist, mis käsitlevad 
aruandlust toodangu kohta, toodangut, 
turustamist ja keskkonnakaitset;
b) kuulumist üksnes ühte 
tootjaorganisatsiooni seoses artikli 122 
punkti a alapunktis iii osutatud mis tahes 
toote tootmisega asjaomases ettevõttes;
c) kogu oma vastava toodangu turustamist 
tootjaorganisatsiooni kaudu;
d) tootjaorganisatsiooni poolt statistilistel 
eesmärkidel nõutava teabe esitamist, 
eelkõige viljeluspiirkondade, 
saagikoguste, saagikuse ja otsemüügi 
kohta;
e) põhikirjas sätestatud rahalise toetuse 
maksmist artiklis 103b sätestatud 
rakendusfondi moodustamiseks ja 
rahastamiseks.
4. Olenemata lõike 1 punktist c ja kui 
tootjaorganisatsioon seda lubab ning kui 
see on kooskõlas tootjaorganisatsiooni 
sätestatud tingimustega, võivad 
tootjaliikmed:
a) müüa vaid kindlaksmääratud osa oma 
toodangust ja/või toodetest otse oma 
põllumajandusettevõttest ja/või väljaspool 
seda tarbijatele nende isiklike vajaduste 
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rahuldamiseks; nimetatud osa suuruse 
määrab kindlaks liikmesriik ja see ei või 
olla väiksem kui 10 %;
b) turustada ise või oma organisatsiooni 
määratud teise tootjaorganisatsiooni 
kaudu tooteid kogustes, mis on nende 
organisatsioonis turustatava toodangu 
mahuga võrreldes tähtsusetud;
c) turustada ise või oma organisatsiooni 
määratud teise tootjaorganisatsiooni 
kaudu tooteid, mis nende omaduste tõttu 
ei kuulu tavaliselt asjaomase 
tootjaorganisatsiooni äritegevuse alla.
5. Tootjaorganisatsiooni põhikirjas 
sätestatakse samuti:
a) lõikes 1 osutatud eeskirjade 
kindlaksmääramise, vastuvõtmise ja 
muutmise kord;
b) liikmete kohustus maksta 
tootjaorganisatsiooni rahastamiseks 
vajalikku rahalist toetust;
c) eeskirjad, mis võimaldavad 
tootjaliikmetel demokraatlikult 
kontrollida oma organisatsiooni ja tema 
otsuseid;
d) karistused põhikirjajärgsete kohustuste 
täitmata jätmise, eelkõige rahalise toetuse 
maksmata jätmise ja tootjaorganisatsiooni 
eeskirjade rikkumise eest;
e) uute liikmete vastuvõtmise eeskirjad, 
eelkõige minimaalne liikmeksoleku aeg;
f) organisatsiooni toimimiseks vajalikud 
raamatupidamis- ja eelarve-eeskirjad.
6. Puu- ja köögiviljasektori 
tootjaorganisatsioone käsitatakse 
organisatsioonidena, mis tegutsevad 
majandusküsimustes oma liikmete nimel 
ja huvides.
7. Puu- ja köögiviljasektori 
tootjaorganisatsioonide tunnustamiseks 
liikmesriigid:
a) teevad otsuse tootjaorganisatsiooni 
tunnustamise kohta kolme kuu jooksul 
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alates taotluse ja kõigi vastavate tõendite 
esitamisest;
b) teostavad korrapäraselt kontrolli 
veendumaks, et tootjaorganisatsioonid 
järgivad käesoleva peatüki sätteid; 
kehtestavad käesoleva määruse sätete 
eiramise või täitmata jätmise korral 
selliste organisatsioonide suhtes karistusi 
ja võtavad vajaduse korral vastu otsuse 
tunnustus tühistada;
c) teatavad komisjonile üks kord aastas 
igast tunnustuse andmise, andmata 
jätmise või tühistamise otsusest.

Or. es

Selgitus

Vältimaks puu- ja köögiviljasektori jaoks tähtsate sätete väljajätmist.

Muudatusettepanek 1678
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 106b
Puu- ja köögiviljasektori 

tootjaorganisatsioonide tunnustamine
Liikmesriigid tunnustavad puu- ja 
köögiviljasektori 
tootjaorganisatsioonidena kõiki sellist 
tunnustamist taotlevaid juriidilisi isikuid 
või juriidiliste isikute selgelt määratletud 
osi, tingimusel et:
a) nende eesmärk on kasutada 
keskkonnasäästlikke viljelustavasid ja 
tootmistehnikaid ning eelkõige 
jäätmekäitlustavasid, mille abil nad 
kaitsevad vee, mulla ja maastiku 
kvaliteeti, säilitavad või soodustavad 
bioloogilist mitmekesisust ja vastavad 
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artiklites 106, 106c ja 106d sätestatud 
nõuetele ning esitavad selle kohta 
asjakohased tõendid;
b) nad võimaldavad oma liikmetel saada 
tõhusat tehnilist abi keskkonnasäästlike 
viljelustavade kasutamisel;
c) nad annavad oma liikmetele vajaduse 
korral tehnilisi vahendeid toodangu 
kogumiseks, ladustamiseks, pakkimiseks 
ning turustamiseks;
d) nad tagavad oma tegevuse 
nõuetekohase äri- ja 
raamatupidamiskorralduse;

Or. es

Selgitus

See on kooskõlas raportööri muudatusettepanekuga 302 ja selle võiks lisada käesolevale 
muudatusettepanekule uue lõikena 5. 

Muudatusettepanek 1679
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 107

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 107 välja jäetud
Tootjaorganisatsioonide liidud
Liikmesriigid tunnustavad taotluse korral 
artikli 1 lõikes 2 loetletud mis tahes 
sektorisse kuuluvaid 
tootjaorganisatsioonide liite, mis on 
asutatud tootjaorganisatsioonide 
algatusel.
Vastavalt artikli 114 kohaselt vastuvõetud 
eeskirjadele võivad 
tootjaorganisatsioonide liidud teostada 
tootjaorganisatsioonide liitude kõiki 
tegevusi ja funktsioone.
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Or. en

Selgitus

Tootjaorganisatsioonide liitude lisaväärtus on väga piiratud. Samas on suur oht, et nende 
olemasolu tekitab turul liiga suure kontsentratsiooni. Seetõttu tehakse ettepanek välistada 
tootjaorganisatsioonide liitude moodustamise võimalus.

Muudatusettepanek 1680
Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 107 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tunnustavad taotluse korral 
artikli 1 lõikes 2 loetletud mis tahes
sektorisse kuuluvaid 
tootjaorganisatsioonide liite, mis on 
asutatud tootjaorganisatsioonide algatusel.

Liikmesriigid võivad taotluse korral 
tunnustada artikli 1 lõikes 2 loetletud 
konkreetsesse sektorisse kuuluvaid 
tootjaorganisatsioonide liite, mis on 
asutatud tootjaorganisatsioonide algatusel.

Or. en

Muudatusettepanek 1681
George Lyon, Marit Paulsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 107 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tunnustavad taotluse korral 
artikli 1 lõikes 2 loetletud mis tahes 
sektorisse kuuluvaid 
tootjaorganisatsioonide liite, mis on 
asutatud tootjaorganisatsioonide algatusel.

Liikmesriigid võivad taotluse korral 
tunnustada artikli 1 lõikes 2 loetletud mis 
tahes sektorisse kuuluvaid 
tootjaorganisatsioonide liite, mis on 
asutatud tootjaorganisatsioonide algatusel.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel peaks olema õigus tootjaorganisatsioonide liite kas tunnustada või 
tunnustamata jätta.
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Muudatusettepanek 1682
Alfreds Rubiks

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 107 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tunnustavad taotluse korral 
artikli 1 lõikes 2 loetletud mis tahes 
sektorisse kuuluvaid 
tootjaorganisatsioonide liite, mis on 
asutatud tootjaorganisatsioonide algatusel.

Liikmesriigid võivad taotluse korral 
tunnustada artikli 1 lõikes 2 loetletud mis 
tahes sektorisse kuuluvaid 
tootjaorganisatsioonide liite, mis on 
asutatud tootjaorganisatsioonide algatusel.

Or. lv

Muudatusettepanek 1683
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 107 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tunnustavad taotluse korral 
artikli 1 lõikes 2 loetletud mis tahes 
sektorisse kuuluvaid 
tootjaorganisatsioonide liite, mis on 
asutatud tootjaorganisatsioonide algatusel.

Liikmesriigid võivad taotluse korral 
tunnustada artikli 1 lõikes 2 loetletud mis 
tahes sektorisse kuuluvaid 
tootjaorganisatsioonide liite, mis on 
asutatud tootjaorganisatsioonide algatusel.

Or. en

Muudatusettepanek 1684
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 107 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tunnustavad taotluse korral 
artikli 1 lõikes 2 loetletud mis tahes 

Liikmesriigid võivad taotluse korral 
tunnustada artikli 1 lõikes 2 loetletud mis 
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sektorisse kuuluvaid 
tootjaorganisatsioonide liite, mis on 
asutatud tootjaorganisatsioonide algatusel.

tahes sektorisse kuuluvaid 
tootjaorganisatsioonide liite, mis on 
asutatud tootjaorganisatsioonide algatusel.

Or. en

Selgitus

Tootjaorganisatsioonide tunnustamine ei tohiks olla kohustuslik, vaid selle üle otsustamine 
tuleks jätta liikmesriikide hooleks. See on kooskõlas lähimuspõhimõttega ja võimaldab 
liikmesriikidel hinnata neid liite kooskõlas konkreetsete riiklike asjaoludega.

Muudatusettepanek 1685
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 107 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tunnustavad taotluse korral 
artikli 1 lõikes 2 loetletud mis tahes 
sektorisse kuuluvaid 
tootjaorganisatsioonide liite, mis on 
asutatud tootjaorganisatsioonide algatusel.

Lõigu 2 kohaselt võivad liikmesriigid 
taotluse korral tunnustada artikli 1 lõikes 2 
loetletud mis tahes sektorisse kuuluvaid 
tootjaorganisatsioonide liite, mis on 
asutatud tootjaorganisatsioonide algatusel.

Liikmesriigid ei tunnusta 
tootjaorganisatsioonide liitu, millel on 
antud turul valitsev seisund, kui see ei ole 
vajalik aluslepingu artikli 39 eesmärkide 
saavutamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 1686
Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 107 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tunnustavad taotluse korral
artikli 1 lõikes 2 loetletud mis tahes 
sektorisse kuuluvaid 

1. Kooskõlas lõikega 2 tunnustavad
liikmesriigid taotluse korral puu- ja 
köögiviljasektorisse kuuluvaid 
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tootjaorganisatsioonide liite, mis on 
asutatud tootjaorganisatsioonide algatusel.

tootjaorganisatsioonide liite ja võivad 
taotluse korral tunnustada muude 
sektorite tootjaorganisatsioonide liite, mis 
on asutatud tunnustatud
tootjaorganisatsioonide algatusel.

Or. en

Muudatusettepanek 1687
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 107 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad lubada puu- ja 
köögiviljasektori tunnustatud 
tootjaorganisatsioonil või kõnealuse 
sektori tunnustatud 
tootjaorganisatsioonide liidul anda oma 
mis tahes ülesandeid (v. a tootmine) 
allhankijatele, sealhulgas 
tütarettevõtjatele, tingimusel, et ta esitab 
liikmesriigile piisavad tõendid selle kohta, 
et selline tegevus on kõnealuse 
tootjaorganisatsiooni või 
tootjaorganisatsioonide liidu eesmärkide 
saavutamiseks asjakohane ja 
tootjaorganisatsioon või 
tootjaorganisatsioonide liit vastutab 
endiselt allhankijale usaldatud tegevuse 
teostamise ning tegevuse ärilise 
korralduse üldise kontrolli ja järelevalve 
eest. Eelkõige peab organisatsioonile või 
liidule jääma õigus anda oma allhankijale 
kohustuslikke juhiseid talle usaldatud 
tegevuse kohta.

Or. en

Selgitus

Tootjaorganisatsioonide võimalus tegevust allhankijatele anda on oluline põhimõte, mis 
peaks kuuluma alusakti. Allhangete valdkond on praktikas märkimisväärseid raskusi 
tekitanud ja seetõttu tuleks alusaktis sätestada põhimõte, et tootjaorganisatsioonile jääb 



AM\910137ET.doc 81/170 PE494.588v01-00

ET

vastutus ja kontroll allhankijale usaldatud tegevuse tõhusa teostamise üle. Need põhimõtted 
peaksid tootjaorganisatsioonidelt allhankijale antud ülesannete puhul kehtima kõigis 
valdkondades.

Muudatusettepanek 1688
Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 107 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastavalt artikli 114 kohaselt vastuvõetud 
eeskirjadele võivad tootjaorganisatsioonide 
liidud teostada tootjaorganisatsioonide
liitude kõiki tegevusi ja funktsioone.

Tootjaorganisatsioonide liidud võivad
teostada tootjaorganisatsioonide kõiki
eesmärke vastavalt artiklis 106 sätestatule.

Or. en

Muudatusettepanek 1689
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 107 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastavalt artikli 114 kohaselt vastuvõetud 
eeskirjadele võivad tootjaorganisatsioonide 
liidud teostada tootjaorganisatsioonide 
liitude kõiki tegevusi ja funktsioone.

Vastavalt artikli 114 kohaselt vastuvõetud 
eeskirjadele võivad tootjaorganisatsioonide 
liidud teostada tootjaorganisatsioonide 
liitude kõiki tegevusi ja funktsioone, kaasa 
arvatud võimalus rahastada 
rakendusfondi ja juhtida oma liikmetest 
tootjaorganisatsioonide rakenduskavasid.

Or. it

Muudatusettepanek 1690
Salvatore Caronna

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 107 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastavalt artikli 114 kohaselt vastuvõetud 
eeskirjadele võivad tootjaorganisatsioonide 
liidud teostada tootjaorganisatsioonide 
liitude kõiki tegevusi ja funktsioone.

Vastavalt artikli 114 kohaselt vastuvõetud 
eeskirjadele võivad tootjaorganisatsioonide 
liidud teostada tootjaorganisatsioonide 
liitude kõiki tegevusi ja funktsioone, kaasa 
arvatud võimalus rahastada 
rakendusfondi ja juhtida rakenduskava.

Or. it

Muudatusettepanek 1691
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 107 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastavalt artikli 114 kohaselt vastuvõetud 
eeskirjadele võivad tootjaorganisatsioonide 
liidud teostada tootjaorganisatsioonide 
liitude kõiki tegevusi ja funktsioone.

Vastavalt artikli 114 kohaselt vastuvõetud 
eeskirjadele võivad tootjaorganisatsioonide 
liidud teostada tootjaorganisatsioonide 
liitude kõiki tegevusi ja funktsioone, kaasa 
arvatud võimalus rahastada 
rakendusfondi ja juhtida rakenduskava.

Or. pt

Muudatusettepanek 1692
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 107 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootjaorganisatsioonide liitudel on õigus 
kohaldada eratarnete haldamist kooskõlas 
artikliga 17a.

Or. es
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Selgitus

Kehtivaid turusekkumise ja juhtimise mehhanisme tuleks täiustada ja täiendada turuhäirete 
korral rakendatavate vahendite ning tarnete haldamise vahenditega, mis peaksid üheskoos 
moodustama turvavõrgu, mis kaitseks põllumajandusettevõtjaid liigse hinnakõikumise eest ja 
võimaldaks saavutada ÜPP peamise strateegilise eesmärgi - toiduga kindlustatuse ja 
põllumajandusettevõtjate sissetuleku säilitamise.

Muudatusettepanek 1693
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 107 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootjaorganisatsioonide liitudel on õigus 
kohaldada eratarnete haldamist kooskõlas 
artikliga 17a.

Or. es

Muudatusettepanek 1694
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 107 – lõik 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootjaorganisatsioonide liidud võivad 
teostada kõiki tootjaorganisatsioonide 
tegevusi ja funktsioone. Nad võivad 
juhtida oma rakenduskavasid ja vajaduse 
korral omaette rakendusfonde. Need 
võivad olla täielikud või osalised 
rakenduskavad, mis vastavad komisjoni 
kehtestatud rakenduseeskirjadele.

Or. es
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Selgitus

Arvestades sellega, kui tähtis on tootmist nõudmisega kohandada ja kui oluline on tarnete 
koondamine ühiste turustussüsteemide rakendamiseks, peaks tootmiskohustusega seotud 
toetus kuuluma ühise turukorralduse ja mitte maapiirkondade arengu raamesse, nagu 
soovitab komisjon, tingimusel, et eelarve on piisav. Igal juhul tundub, et esitatud stiimulitest 
ei piisa tootjatele väärtusahelas suurema mõjuvõimu andmiseks.

Muudatusettepanek 1695
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 107 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 107a
Tootjaorganisatsioonide põhikiri
1. Puu- ja köögiviljasektori 
tootjaorganisatsiooni põhikirjaga 
nõutakse selle tootjaliikmetelt eelkõige:
a) tootjaorganisatsioonis vastuvõetud 
eeskirjade kohaldamist, mis käsitlevad 
aruandlust toodangu kohta, toodangut, 
turustamist ja keskkonnakaitset;
b) kuulumist üksnes ühte 
tootjaorganisatsiooni seoses artikli 122 
punkti a alapunktis iii osutatud mis tahes 
toote tootmisega asjaomases 
põllumajandusettevõttes;
c) kogu oma vastava toodangu turustamist 
tootjaorganisatsiooni kaudu;
d) tootjaorganisatsiooni poolt statistilistel 
eesmärkidel nõutava teabe esitamist, 
eelkõige viljeluspiirkondade, 
saagikoguste, saagikuse ja otsemüügi 
kohta;
e) põhikirjas sätestatud rahalise toetuse 
maksmist artiklis 103b sätestatud 
rakendusfondi moodustamiseks ja 
rahastamiseks.
2. Olenemata lõike 1 punktist c ja kui 
tootjaorganisatsioon seda lubab ning kui 
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see on kooskõlas tootjaorganisatsiooni 
sätestatud tingimustega, võivad 
tootjaliikmed:
a) müüa vaid kindlaksmääratud osa oma 
toodangust ja/või toodetest otse oma 
põllumajandusettevõttest ja/või väljaspool 
seda tarbijatele nende isiklike vajaduste 
rahuldamiseks; nimetatud osa suuruse 
määrab kindlaks liikmesriik ja see ei või 
olla väiksem kui 10 %;
b) turustada ise või oma organisatsiooni 
määratud teise tootjaorganisatsiooni 
kaudu tooteid kogustes, mis on nende 
organisatsioonis turustatava toodangu 
mahuga võrreldes tähtsusetud;
c) turustada ise või oma organisatsiooni 
määratud teise tootjaorganisatsiooni 
kaudu tooteid, mis nende omaduste tõttu 
ei kuulu tavaliselt asjaomase 
tootjaorganisatsiooni äritegevuse alla.
3. Tootjaorganisatsiooni põhikirjas 
sätestatakse samuti:
a) lõikes 1 osutatud eeskirjade 
kindlaksmääramise, vastuvõtmise ja 
muutmise kord;
b) liikmete kohustus maksta 
tootjaorganisatsiooni rahastamiseks 
vajalikku rahalist toetust;
c) eeskirjad, mis võimaldavad 
tootjaliikmetel demokraatlikult 
kontrollida oma organisatsiooni ja tema 
otsuseid;
d) karistused põhikirjajärgsete kohustuste 
täitmata jätmise, eelkõige rahalise toetuse 
maksmata jätmise ja tootjaorganisatsiooni 
eeskirjade rikkumise eest;
e) uute liikmete vastuvõtmise eeskirjad, 
eelkõige minimaalne liikmeksoleku aeg;
f) organisatsiooni toimimiseks vajalikud 
raamatupidamis- ja eelarve-eeskirjad.
4. Puu- ja köögiviljasektori 
tootjaorganisatsioone käsitatakse 
organisatsioonidena, mis tegutsevad 
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majandusküsimustes oma liikmete nimel 
ja huvides.

Artikkel 107b
Tunnustamine

1. Liikmesriigid tunnustavad puu- ja 
köögiviljasektori 
tootjaorganisatsioonidena kõiki sellist 
tunnustamist taotlevaid juriidilisi isikuid 
või juriidiliste isikute selgelt määratletud 
osi, tingimusel et:
a) nende eesmärk on kasutada 
keskkonnasäästlikke viljelustavasid ja 
tootmistehnikaid ning eelkõige 
jäätmekäitlustavasid, mille abil nad 
kaitsevad vee, mulla ja maastiku 
kvaliteeti, säilitavad või soodustavad 
bioloogilist mitmekesisust ja vastavad 
artiklites 122 ja 125a sätestatud nõuetele 
ning esitavad selle kohta asjakohased 
tõendid;
b) neil on ettenähtud miinimumarv 
liikmeid ja nende turustatav toodang 
vastab miinimummahule või 
miinimumväärtusele, mille kehtestavad 
liikmesriigid, ning nad esitavad selle 
kohta asjakohased tõendid;
c) on piisavad tõendid selle kohta, et nad 
suudavad tegutseda pikema aja jooksul 
nõuetekohaselt ja tõhusalt ning piisava 
varude kontsentratsiooni olukorras; sel 
eesmärgil võivad liikmesriigid otsustada, 
milliseid artikli 122 punkti a alapunktis iii 
nimetatud tooteid või tooterühmi peaksid 
tootjaorganisatsioonid hõlmama;
d) nad võimaldavad oma liikmetel saada 
tõhusat tehnilist abi keskkonnasäästlike 
viljelustavade kasutamisel;
e) nad annavad oma liikmetele vajaduse 
korral tehnilisi vahendeid toodangu 
kogumiseks, ladustamiseks, pakkimiseks 
ning turustamiseks;
f) nad tagavad oma tegevuse 
nõuetekohase äri- ja 
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raamatupidamiskorralduse; ning
g) neil ei ole asjaomasel turul valitsevat 
seisundit, kui see ei ole vajalik 
aluslepingu artikli 33 eesmärkide 
saavutamiseks.
2. Liikmesriigid:
a) teevad otsuse tootjaorganisatsiooni 
tunnustamise kohta kolme kuu jooksul 
alates taotluse ja kõigi vastavate tõendite 
esitamisest;
b) teostavad korrapäraselt kontrolli 
veendumaks, et tootjaorganisatsioonid 
järgivad käesoleva peatüki sätteid; 
kehtestavad käesoleva määruse sätete 
eiramise või täitmata jätmise korral 
selliste organisatsioonide suhtes karistusi 
ja võtavad vajaduse korral vastu otsuse 
tunnustus tühistada;
c) teatavad komisjonile üks kord aastas 
igast tunnustuse andmise, andmata 
jätmise või tühistamise otsusest.
Tootjaorganisatsioonide liidud puu- ja 
köögiviljasektoris
Puu- ja köögiviljasektori 
tootjaorganisatsioonide liit moodustatakse 
tunnustatud tootjaorganisatsioonide 
algatusel ning see võib tegeleda 
tootjaorganisatsiooni mis tahes käesolevas 
määruses osutatud tegevusega. Sel 
eesmärgil võivad liikmesriigid 
tootjaorganisatsioonide liitu selle taotlusel 
tunnustada, kui:
a) liikmesriik leiab, et kõnealune liit 
suudab antud tegevust tõhusalt teostada; 
ning
b) liidul ei ole kõnealusel turul valitsevat 
seisundit, kui see ei ole vajalik 
aluslepingu artikli 33 eesmärkide 
saavutamiseks.
Artikli 125a lõiget 4 kohaldatakse vajalike 
muudatustega.

Or. en



PE494.588v01-00 88/170 AM\910137ET.doc

ET

Muudatusettepanek 1696
Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 108 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tunnustavad taotluse 
korral artikli 1 lõikes 2 loetletud mis tahes
sektorisse kuuluvaid tootmisharudevahelisi 
organisatsioone, mis:

1. Liikmesriigid võivad tunnustada
taotluse korral artikli 1 lõikes 2 loetletud
teatud sektorisse kuuluvaid 
tootmisharudevahelisi organisatsioone, 
mis:

Or. en

Muudatusettepanek 1697
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 108 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tunnustavad taotluse 
korral artikli 1 lõikes 2 loetletud mis tahes 
sektorisse kuuluvaid tootmisharudevahelisi 
organisatsioone, mis:

1. Liikmesriigid võivad tunnustada
taotluse korral artikli 1 lõikes 2 loetletud 
mis tahes sektorisse kuuluvaid 
tootmisharudevahelisi organisatsioone, 
mis:

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel peaks olema õigus oma äranägemise järgi tunnustada tootmisharudevahelisi 
organisatsioone või seda mitte teha. Neil peaks olema õigus neid mitte tunnustada isegi siis, 
kui teatud tingimused on täidetud.

Muudatusettepanek 1698
Diane Dodds
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 108 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tunnustavad taotluse 
korral artikli 1 lõikes 2 loetletud mis tahes 
sektorisse kuuluvaid tootmisharudevahelisi 
organisatsioone, mis:

1. Liikmesriigid võivad tunnustada
taotluse korral artikli 1 lõikes 2 loetletud 
mis tahes sektorisse kuuluvaid 
tootmisharudevahelisi organisatsioone, 
mis:

Or. en

Muudatusettepanek 1699
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 108 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tunnustavad taotluse 
korral artikli 1 lõikes 2 loetletud mis tahes 
sektorisse kuuluvaid tootmisharudevahelisi 
organisatsioone, mis:

1. Liikmesriigid võivad tunnustada
taotluse korral artikli 1 lõikes 2 loetletud 
mis tahes sektorisse kuuluvaid 
tootmisharudevahelisi organisatsioone, 
mis:

Or. en

Selgitus

Tootmisharudevahelistele organisatsioonidele tunnustuse andmine ei tohiks olla kohustuslik, 
vaid tuleks jätta iga liikmesriigi otsustada. Selline lähenemine on kooskõlas subsidiaarsuse 
põhimõttega ja võimaldab liikmesriikidel hinnata neid organisatsioone vastavalt konkreetse 
riigi olukorrale.

Muudatusettepanek 1700
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 108 – lõige 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tunnustavad taotluse 
korral artikli 1 lõikes 2 loetletud mis tahes 
sektorisse kuuluvaid tootmisharudevahelisi 
organisatsioone, mis:

1. Liikmesriigid võivad tunnustada
taotluse korral artikli 1 lõikes 2 loetletud 
mis tahes sektorisse kuuluvaid 
tootmisharudevahelisi organisatsioone, 
mis:

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidele ei tohiks olla kohustuslik tunnistada tootmisharudevahelisi organisatsioone. 
Tunnustamise kohustuslikuks tegemise eesmärk on ebaselge ja tagajärjed ettenägematud. 
Igasugune toiduahelas toimuv poliitiline algatus peab olema vabatahtlik.

Muudatusettepanek 1701
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 108 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tunnustavad taotluse 
korral artikli 1 lõikes 2 loetletud mis tahes 
sektorisse kuuluvaid tootmisharudevahelisi 
organisatsioone, mis:

1. Liikmesriigid võivad tunnustada
taotluse korral artikli 1 lõikes 2 loetletud 
mis tahes sektorisse kuuluvaid 
tootmisharudevahelisi organisatsioone, 
mis:

Or. en

Muudatusettepanek 1702
Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 108 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tunnustavad taotluse 
korral artikli 1 lõikes 2 loetletud mis tahes 
sektorisse kuuluvaid

1. Liikmesriigid tunnustavad taotluse 
korral puu- ja juurviljasektori
tootmisharudevahelisi organisatsioone
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tootmisharudevahelisi organisatsioone, 
mis:

ning võivad taotluse korral tunnustada ka 
tootmisharudevahelisi organisatsioone 
muudes sektorites, mis:

Or. en

Muudatusettepanek 1703
Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 108 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) koosnevad ühes või mitmes sektoris
toodete tootmise, kaubanduse ja/või 
töötlemisega seotud majandustegevuse 
esindajatest;

a) koosnevad majandustegevuse 
esindajatest, mis on seotud konkreetse 
sektori toodete tootmise, ja vähemalt 
ühega tarneahela järgmistest etappidest, 
nagu töötlemine või kaubandus, kaasa 
arvatud tarnimine;

Or. en

Muudatusettepanek 1704
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 108 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) koosnevad ühes või mitmes sektoris 
toodete tootmise, kaubanduse ja/või 
töötlemisega seotud majandustegevuse 
esindajatest;

a) koosnevad majandustegevuse 
esindajatest, kes on seotud tootmise ja 
vähemalt ühega ahela järgmistest lülidest: 
töötlemine või kaubandus, sh jaotamine;

Or. es

Muudatusettepanek 1705
Marc Tarabella
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 108 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) koosnevad ühes või mitmes sektoris 
toodete tootmise, kaubanduse ja/või 
töötlemisega seotud majandustegevuse 
esindajatest;

a) koosnevad majandustegevuse 
esindajatest, kes on seotud tootmise ja 
vähemalt ühega ahela järgmistest 
etappidest: ühe või mitme sektori ja 
avaliku sektori asutuse toodete töötlemine 
või turustamine, sealhulgas jaotamine;

Or. fr

Selgitus

Tarnet saab tõhusalt kohaldada nõudmise ja põllumajandustoorme hinnakõikumistega ainult 
avaliku võimu kui reguleeriva asutuse tegevusega, mis võimaldab päästa eri 
põllumajandussektorid ähvardavast pankrotist.

Muudatusettepanek 1706
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 108 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) hõlmavad ühte või mitut liidu 
piirkonda, ja seeläbi esindavad 
märkimisväärset osa selle sektori 
majandustegevusest;

Or. en

Selgitus

Sätet, et tootmisharudevahelised organisatsioonid võivad hõlmata ka rohkem kui ühte liidu 
piirkonda, on vaja ühise põllumajanduse turukorralduse kooskõlla viimiseks nn 
piimapaketiga.

Muudatusettepanek 1707
Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 108 – lõige 1 – punkt a a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) hõlmavad ühte või mitut liidu 
piirkonda, ja seeläbi esindavad 
märkimisväärset osa selle sektori 
majandustegevusest;

Or. en

Muudatusettepanek 1708
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 108 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) on moodustatud kõigi või osa
liikmesorganisatsioonide või -liitude
algatusel;

b) on moodustatud kõigi või osa punktis a 
nimetatud esindajate algatusel;

Or. es

Muudatusettepanek 1709
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 108 – lõige 1 – punkt c – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) järgivad konkreetset eesmärki, millega 
võib olla hõlmatud vähemalt üks 
järgmistest eesmärkidest:

c) järgivad konkreetset eesmärki, millega 
võib olla hõlmatud üks järgmistest 
eesmärkidest:

Or. en

Muudatusettepanek 1710
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 108 – lõige 1 – punkt c – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) tootmise ja turuga seotud teadlikkuse 
ja läbipaistvuse suurendamine, sealhulgas
statistilised andmed hindade, mahtude ja 
eelnevalt sõlmitud lepingute kestuse
kohta, ning analüüsid võimalike edasiste
turusuundumuste kohta piirkondlikul või 
riiklikul tasandil;

i) turu-uuringud ja statistilised andmed 
hindade ja mahtude kohta ning analüüsid 
turusuundumuste kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 1711
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 108 – lõige 1 – punkt c – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) tootmise ja turuga seotud teadlikkuse ja 
läbipaistvuse suurendamine, sealhulgas 
statistilised andmed hindade, mahtude ja 
eelnevalt sõlmitud lepingute kestuse 
kohta, ning analüüsid võimalike edasiste 
turusuundumuste kohta piirkondlikul või 
riiklikul tasandil;

i) tootmise ja turuga seotud teadlikkuse ja 
läbipaistvuse suurendamine ning analüüsid 
võimalike edasiste turusuundumuste kohta 
piirkondlikul või riiklikul tasandil;

Or. en

Selgitus

Turuinfo avaldamine on konkurentsieeskirjade seisukohast keeruline küsimus. Iga juhtumi 
puhul tuleb eraldi otsustada, kas teatud andmeid avaldada on lubatud või mitte.

Muudatusettepanek 1712
Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 108 – lõige 1 – punkt c – alapunkt i
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) tootmise ja turuga seotud teadlikkuse ja 
läbipaistvuse suurendamine, sealhulgas 
statistilised andmed hindade, mahtude ja 
eelnevalt sõlmitud lepingute kestuse 
kohta, ning analüüsid võimalike edasiste 
turusuundumuste kohta piirkondlikul või 
riiklikul tasandil;

i) tootmise ja turuga seotud teadlikkuse ja 
läbipaistvuse suurendamine analüüside 
esitamisega võimalike edasiste 
turusuundumuste kohta piirkondlikul või 
riiklikul tasandil;

Or. en

Muudatusettepanek 1713
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 108 – lõige 1 – punkt c – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) tootmise ja turuga seotud teadlikkuse ja 
läbipaistvuse suurendamine, sealhulgas 
statistilised andmed hindade, mahtude ja 
eelnevalt sõlmitud lepingute kestuse kohta, 
ning analüüsid võimalike edasiste 
turusuundumuste kohta piirkondlikul või
riiklikul tasandil;

i) tootmise ja turuga seotud teadlikkuse ja 
läbipaistvuse suurendamine, sealhulgas 
statistilised andmed hindade, mahtude ja 
eelnevalt sõlmitud lepingute kestuse kohta, 
ning analüüsid võimalike edasiste 
turusuundumuste kohta piirkondlikul, 
riiklikul või rahvusvahelisel tasandil, 
pannes paika võrdlusalused nii, et kõik 
nende liikmed saavad vähemalt katta oma 
tootmiskulud ja sellega tagada kõigi 
organisatsioonis osalejate kasumlikkus 
või vältida kahjumiga müümist;

Or. es

Muudatusettepanek 1714
José Bové
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 108 – lõige 1 – punkt c – alapunkt i
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) tootmise ja turuga seotud teadlikkuse ja 
läbipaistvuse suurendamine, sealhulgas 
statistilised andmed hindade, mahtude ja 
eelnevalt sõlmitud lepingute kestuse kohta, 
ning analüüsid võimalike edasiste
turusuundumuste kohta piirkondlikul või 
riiklikul tasandil;

i) tootmise ja turuga seotud läbipaistvus, 
sealhulgas statistilised andmed hindade, 
mahtude ja eelnevalt sõlmitud lepingute 
kestuse kohta, ning analüüsid võimalike 
edasiste siseturu suundumuste ja 
kolmandate riikide arengute kohta;

Or. fr

Muudatusettepanek 1715
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 108 – lõige 1 – punkt c – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ii) toodete turuletoomise parema 
koordineerimise toetamine, eelkõige turu-
uuringute abil;

ii) turuletoomise parem koordineerimine, 
näiteks järgneva abil;

Or. en

Muudatusettepanek 1716
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 108 – lõige 1 – punkt c – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ii) toodete turuletoomise parema 
koordineerimise toetamine, eelkõige turu-
uuringute abil;

ii) toodete turuletoomise parema 
koordineerimise toetamine uurimistöö ja
turu-uuringute abil;

Or. en

Selgitus

Laiendatud volituste andmine tootmisharudevahelistele organisatsioonidele võib uuesti 



AM\910137ET.doc 97/170 PE494.588v01-00

ET

käivitada turukorraldusmeetmed, tekitades organid, millel on õigus piirata toodangut, 
kehtestada hindu ja takistada konkurentsi. See oleks kahjulik jõupingutustele luua 
põllumajandussektoris rohkem turule orienteeritud poliitikat, võiks kaasa tuua poliitika 
taasriigistamise ja mis veel hullem, võiks olla vastuolus asutamislepingu ühtse turu sätetega. 
Seetõttu on väga oluline piirata ja selgelt määratleda tootmisharudevaheliste 
organisatsioonide tegevus ja toimimine.

Muudatusettepanek 1717
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 108 – lõige 1 – punkt c – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ii) toodete turuletoomise parema 
koordineerimise toetamine, eelkõige turu-
uuringute abil;

ii) toodete turuletoomise parema 
koordineerimise toetamine, eelkõige turu-
uuringute abil, sealhulgas näitajate 
väljatöötamine, mis hõlmab kulusid, eriti 
tootmiskulusid, mis osaliselt vastutavad 
tarneahela ja turusuundumuste häirete ja 
arengu eest;

Or. fr

Selgitus

On oluline, et turul oleks hinna võrdlusalus, mis sisaldaks erinevaid tegureid, sealhulgas 
eelnevate turgude tegureid, isegi kui seda ei rakendata siduval moel.

Muudatusettepanek 1718
Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 108 – lõige 1 – punkt c – alapunkt kii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(iii) liidu eeskirjadele vastavate 
standardsete lepinguvormide koostamine;

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 1719
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 108 – lõige 1 – punkt c – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(iii) liidu eeskirjadele vastavate 
standardsete lepinguvormide koostamine;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Laiendatud volituste andmine tootmisharudevahelistele organisatsioonidele võib uuesti 
käivitada turukorraldusmeetmed, tekitades organid, millel on õigus piirata toodangut, 
kehtestada hindu ja takistada konkurentsi. See oleks kahjulik jõupingutustele luua 
põllumajandussektoris rohkem turule orienteeritud poliitikat, võiks kaasa tuua poliitika 
taasriigistamise ja mis veel hullem, võiks olla vastuolus asutamislepingu ühtse turu sätetega. 
Seetõttu on väga oluline piirata ja selgelt määratleda tootmisharudevaheliste 
organisatsioonide tegevus ja toimimine.

Muudatusettepanek 1720
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 108 – lõige 1 – punkt c – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(iv) toodete potentsiaali täielikum 
ärakasutamine;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1721
Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 108 – lõige 1 – punkt c – alapunkt iv
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(iv) toodete potentsiaali täielikum 
ärakasutamine;

iv) toodete potentsiaali täielikum 
ärakasutamine ja algatuste arendamine, et 
tugevdada majanduse konkurentsivõimet 
ja innovatsiooni;

Or. en

Muudatusettepanek 1722
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 108 – lõige 1 – punkt c – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(iv) toodete potentsiaali täielikum 
ärakasutamine;

iv) toodete ning kõrvalsaaduste, kaasa 
arvatud mittepõllumajanduslike ja 
toidupoodide potentsiaali täielikum 
ärakasutamine;

Or. fr

Muudatusettepanek 1723
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 108 – lõige 1 – punkt c – alapunkt v

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(v) teabe kogumine ja uuringute 
teostamine, et tõhustada, parandada ja 
kohandada tootmist turunõuete ning 
tarbijate eelistuste ja ootustega, eriti 
seoses tootekvaliteedi, sealhulgas kaitstud 
päritolunimetusega ja kaitstud 
geograafilise tähisega toodete konkreetsed 
omadused, ning keskkonnakaitsega;

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 1724
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 108 – lõige 1 – punkt c – alapunkt v

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(v) teabe kogumine ja uuringute 
teostamine, et tõhustada, parandada ja 
kohandada tootmist turunõuete ning 
tarbijate eelistuste ja ootustega, eriti seoses 
tootekvaliteedi, sealhulgas kaitstud 
päritolunimetusega ja kaitstud 
geograafilise tähisega toodete konkreetsed 
omadused, ning keskkonnakaitsega;

v) teabe kogumine ja uuringute teostamine, 
et tõhustada, parandada ja kohandada 
tootmist turunõuete ning tarbijate eelistuste 
ja ootustega, eriti seoses tootekvaliteedi ja
keskkonnakaitsega;

Or. en

Selgitus

Laiendatud volituste andmine tootmisharudevahelistele organisatsioonidele võib uuesti 
käivitada turukorraldusmeetmed, tekitades organid, millel on õigus piirata toodangut, 
kehtestada hindu ja takistada konkurentsi. See oleks kahjulik jõupingutustele luua 
põllumajandussektoris rohkem turule orienteeritud poliitikat, võiks kaasa tuua poliitika 
taasriigistamise ja mis veel hullem, võiks olla vastuolus asutamislepingu ühtse turu sätetega. 
Seetõttu on väga oluline piirata ja selgelt määratleda tootmisharudevaheliste 
organisatsioonide tegevus ja toimimine.

Muudatusettepanek 1725
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 108 – lõige 1 – punkt c – alapunkt vi

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(vi) võimaluste otsimine 
loomatervishoiutoodete või 
taimekaitsevahendite ja muude lisandite 
kasutamise piiramiseks ning 
tootekvaliteedi säilitamise ja mulla ning 
vee kaitse tagamiseks;

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 1726
Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 108 – lõige 1 – punkt c – alapunkt vi

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(vi) võimaluste otsimine 
loomatervishoiutoodete või 
taimekaitsevahendite ja muude lisandite 
kasutamise piiramiseks ning 
tootekvaliteedi säilitamise ja mulla ning 
vee kaitse tagamiseks;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1727
José Bové
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 108 – lõige 1 – punkt c – alapunkt vi

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(vi) võimaluste otsimine
loomatervishoiutoodete või 
taimekaitsevahendite ja muude lisandite 
kasutamise piiramiseks ning 
tootekvaliteedi säilitamise ja mulla ning 
vee kaitse tagamiseks;

vi) loomatervishoiutoodete või 
taimekaitsevahendite ja muude lisandite 
kasutamise piiramine ning tootekvaliteedi 
säilitamise ja mulla ning vee kaitse
tagamine;

Or. fr

Muudatusettepanek 1728
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 108 – lõige 1 – punkt c – alapunkt vii
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(vii) kõigil tootmis- ja turustamisetappidel 
kasutatavate tootekvaliteedi parandamise 
meetodite ja vahendite arendamine;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1729
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 108 – lõige 1 – punkt c – alapunkt vii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(vii) kõigil tootmis- ja turustamisetappidel 
kasutatavate tootekvaliteedi parandamise 
meetodite ja vahendite arendamine;

vii) kõigil tootmis- ja turustamisetappidel 
kasutatavate tootekvaliteedi parandamise 
meetodite ja vahendite arendamine, 
konkreetsemalt veini valmistamisel 
veinisektoris;

Or. fr

Muudatusettepanek 1730
José Bové
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 108 – lõige 1 – punkt c – alapunkt viii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(viii) mahepõllumajanduse, samuti 
päritolunimetuste, kvaliteedimärkide ja 
geograafiliste tähiste potentsiaali
kasutamine, kaitsmine ja edendamine;

viii) mahepõllumajanduse, samuti 
päritolunimetuste, kvaliteedimärkide ja 
geograafiliste tähiste potentsiaali
suurendamine, kaitsmine ja edendamine;

Or. fr
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Muudatusettepanek 1731
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 108 – lõige 1 – punkt c – alapunkt ix

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ix) integreeritud ja jätkusuutlikku 
tootmist või muid keskkonnasäästlikke 
tootmismeetoditeid käsitlevate 
teadusuuringute edendamine ja teostamine;

ix) keskkonnasäästlikke 
tootmismeetoditeid käsitlevate 
teadusuuringute edendamine ja teostamine;

Or. en

Muudatusettepanek 1732
Salvatore Caronna

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 108 – lõige 1 – punkt c – alapunkt ix a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ix a) keskkonna, majanduse ja ühiskonna 
seisukohast säästvate tootmissüsteemide 
määratlemise ja levitamise edendamine;

Or. it

Muudatusettepanek 1733
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 108 – lõige 1 – punkt c – alapunkt x

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(x) toodete tervisliku tarbimise 
soodustamine ning alkoholi 
kuritarvitamisega seotud ohtudest 
teavitamine;

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Tootmisharudevaheliste organisatsioonide selgeks eesmärgiks ei tohiks olla mõnede 
konkreetsete toodete tarbimise edendamine.

Muudatusettepanek 1734
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 108 – lõige 1 – punkt c – alapunkt x

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(x) toodete tervisliku tarbimise 
soodustamine ning alkoholi 
kuritarvitamisega seotud ohtudest 
teavitamine;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1735
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 108 – lõige 1 – punkt c – alapunkt x

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(x) toodete tervisliku tarbimise 
soodustamine ning alkoholi 
kuritarvitamisega seotud ohtudest 
teavitamine;

x) toodete vastutustundliku tarbimise 
soodustamine ning teabe andmine 
tervisliku tarbimise kohta;

Or. es

Muudatusettepanek 1736
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 108 – lõige 1 – punkt c – alapunkt x
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(x) toodete tervisliku tarbimise 
soodustamine ning alkoholi
kuritarvitamisega seotud ohtudest 
teavitamine;

x) toodete tervisliku tarbimise 
soodustamine siseturul ja/või nende
kuritarvitamisega seotud ohtudest 
teavitamine, toodete tarbimise edendamine 
ja/või nende kohta teabe andmine sise- ja 
välisturul ning, seoses veinisektoriga, 
mõõduka ja vastutustundliku 
veinitarbimise soodustamine;

Or. fr

Muudatusettepanek 1737
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 108 – lõige 1 – punkt c – alapunkt x

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(x) toodete tervisliku tarbimise 
soodustamine ning alkoholi
kuritarvitamisega seotud ohtudest 
teavitamine;

x) toodete tervisliku tarbimise ning veini ja 
alkoholi mõõduka ja vastutustundliku 
tarbimise soodustamine ning 
kuritarvitamisega seotud ohtudest 
teavitamine;

Or. fr

Muudatusettepanek 1738
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 108 – lõige 1 – punkt c – alapunkt x

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(x) toodete tervisliku tarbimise 
soodustamine ning alkoholi
kuritarvitamisega seotud ohtudest 
teavitamine;

x) toodete tervisliku, mõõduka või 
vastutustundliku tarbimise soodustamine 
ning kuritarvitamisega seotud ohtudest 
teavitamine;
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Or. en

Muudatusettepanek 1739
Jim Higgins, Seán Kelly, Phil Prendergast

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 108 – lõige 1 – punkt c – alapunkt x

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(x) toodete tervisliku tarbimise 
soodustamine ning alkoholi
kuritarvitamisega seotud ohtudest 
teavitamine;

x) toodete tervisliku, mõõduka või 
vastutustundliku tarbimise soodustamine 
ning kuritarvitamisega seotud ohtudest 
teavitamine;

Or. en

Muudatusettepanek 1740
Elisabeth Jeggle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 108 – lõige 1 – punkt c – alapunkt x

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(x) toodete tervisliku tarbimise 
soodustamine ning alkoholi
kuritarvitamisega seotud ohtudest 
teavitamine;

x) toodete tervisliku, mõõduka ja 
vastutustundliku tarbimise soodustamine 
ning kuritarvitamisega seotud ohtudest 
teavitamine;

Or. de

Muudatusettepanek 1741
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 108 – lõige 1 – punkt c – alapunkt xi

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(xi) müügiedendusmeetmete võtmine, 
eelkõige kolmandates riikides.

xi) müügiedendusmeetmete võtmine ELis 
ja vastutulek kolmandate riikide 
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vajadustele.

Or. fr

Selgitus

Kuigi müügiedendusalgatused ELi turul on olulised, ei tohiks unustada välisturge, mis 
vajavad ELi abi tootmise puudujääkide leevendamiseks.

.

Muudatusettepanek 1742
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 108 – lõige 1 – punkt c – alapunkt xi

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(xi) müügiedendusmeetmete võtmine, 
eelkõige kolmandates riikides.

xi) müügiedendusmeetmete võtmine.

Or. en

Muudatusettepanek 1743
José Bové
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 108 – lõige 1 – punkt c – alapunkt xi

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(xi) müügiedendusmeetmete võtmine, 
eelkõige kolmandates riikides.

xi) müügiedendusmeetmete võtmine, 
eelkõige kvaliteettoodangu osas.

Or. fr

Muudatusettepanek 1744
Eric Andrieu, Marc Tarabella
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 108 – lõige 1 – punkt c – alapunkt xi a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

xi a) kollektiivsete meetmete, eriti artiklis 
109 c nimetatud tasandusfondide 
rakendamine majanduslike riskide 
ennetamiseks ja haldamiseks;

Or. fr

Muudatusettepanek 1745
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 108 – lõige 1 – punkt c – alapunkt xi a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

xi a) toote nõuetekohase turult 
tagasivõtmise või kooskõlastatud 
töötlemise korraldamine turu selge 
tasakaalustamatuse korral turustusaasta 
jooksul, mille eesmärk on taastada turu 
normaalne toimimine;

Or. es

Muudatusettepanek 1746
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 108 – lõige 1 – punkt c – alapunkt xi a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

xi a) toote nõuetekohase turult 
tagasivõtmise või kooskõlastatud 
töötlemise korraldamine turu selge 
tasakaalustamatuse korral turustusaasta 
jooksul, mille eesmärk on taastada turu 
normaalne toimimine.
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Or. es

Selgitus

Kavas on laiendada kõigile tootmisharudevaheliste organisatsioonidele volitusi, mis on antud 
kolmele eraldi sektorile (oliiviõli, lauaoliivid ja tubakas), kasutades sama loogikat kui 
komisjon ise, kes andis kõigile sektoritele võimaluse asutada tootmisharudevahelisi 
organisatsioone.

Muudatusettepanek 1747
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 108 – lõige 1 – punkt c – alapunkt xi a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

xi a) liikmete toodangu tarnimise ja 
turustamise koondamine ja 
koordineerimine;

Or. es

Selgitus

Lõike 1 c rakendusala laiendamise põhjuseks on soov laiendada kõigile 
tootmisharudevaheliste organisatsioonidele volitusi, mis on antud kolmele eraldi sektorile 
(oliiviõli, lauaoliivid ja tubakas), kasutades sama loogikat kui komisjon ise, kes andis kõigile 
sektoritele võimaluse asutada tootmisharudevahelisi organisatsioone.

Muudatusettepanek 1748
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 108 – lõige 1 – punkt c – alapunkt xi a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

xi a) liikmete toodangu tarnimise ja 
turustamise koondamine ja 
koordineerimine;

Or. es
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Muudatusettepanek 1749
José Bové
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 108 – lõige 1 – punkt c – alapunkt xi a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

xi a) liikmete toodangu haldamise ja 
turustamise koordineerimine;

Or. fr

Muudatusettepanek 1750
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 108 – lõige 1 – punkt c – alapunkt xi a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

xi a) kõrvalsaaduste ja jäätmete 
haldamisele kaasa aitamine;

Or. fr

Muudatusettepanek 1751
Agnès Le Brun

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 108 – lõige 1 – punkt c – alapunkt xi a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

xi a) kõrvalsaaduste ja jäätmete 
haldamisele kaasa aitamine.

Or. fr
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Selgitus

Teatud hulk tootmisharudevahelisi organisatsioone aitavad kaasa tegevuse juhtimisele ja 
rahastamisele, mis hõlmab põllumajandusettevõttes hukkunud loomade kogumist ja 
kõrvaldamist. 

Selle muudatusettepaneku eesmärk on tagada, et kõnealused organisatsioonid saaksid täita 
oma ülesandeid, muu hulgas üldisemalt jäätmekäitlusega seotud kohustusi, milles igal ahela 
lüli kannab osa vastutusest.

Muudatusettepanek 1752
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 108 – lõige 1 – punkt c – alapunkt xi a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

xi a) määruse (EL) nr [...] [RDR] 
artiklites 38–40 nimetatud tegevusele 
kaasa aitamine.

Or. fr

Selgitus

Tootjaorganisatsioonid ja tootmisharudevahelised organisatsioonid võivad mängida olulist 
rolli riskide, kaasa arvatud hinnariski katmisel ning neil peab olema täielik volitus kasutada 
maaelu arengu poliitika vahendeid.

Muudatusettepanek 1753
José Bové
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 108 – lõige 1 – punkt c – alapunkt xi a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

xi a) tootmise ja töötlemise ühiselt 
kohandamine turu nõudmisele ja toote 
täiustamine;

Or. fr
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Muudatusettepanek 1754
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 108 – lõige 1 – punkt c – alapunkt xi a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

xi a) tootmise ja töötlemise ühiselt 
kohandamine turu nõudmisele ja toote 
täiustamine;

Or. es

Selgitus

Kavas on laiendada kõigile tootmisharudevaheliste organisatsioonidele volitusi, mis on antud 
kolmele eraldi sektorile (oliiviõli, lauaoliivid ja tubakas), kasutades sama loogikat kui 
komisjon ise, kes andis kõigile sektoritele võimaluse asutada tootmisharudevahelisi 
organisatsioone.

Muudatusettepanek 1755
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 108 – lõige 1 – punkt c – alapunkt xi a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

xi a) tootmise ja töötlemise ühiselt 
kohandamine turu nõudmisele ja toote 
täiustamine;

Or. es

Muudatusettepanek 1756
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 108 – lõige 1 – punkt c – alapunkt xi a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

xi a) tootmise ja töötlemise tõhustamise ja 
täiustamise edendamine.

Or. es

Selgitus

Kavas on laiendada kõigile tootmisharudevaheliste organisatsioonidele volitusi, mis on antud 
kolmele eraldi sektorile (oliiviõli, lauaoliivid ja tubakas), kasutades sama loogikat kui 
komisjon ise, kes andis kõigile sektoritele võimaluse asutada tootmisharudevahelisi 
organisatsioone.

Muudatusettepanek 1757
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 108 – lõige 1 – punkt c – alapunkt xi a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

xi a) tootmise ja töötlemise 
ratsionaliseerimise ja täiustamise 
edendamine;

Or. es

Muudatusettepanek 1758
José Bové
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 108 – lõige 1 – punkt c – alapunkt xi a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

xi a) tootmise ja töötlemise täiustamise 
soodustamine; 

Or. fr
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Muudatusettepanek 1759
Agnès Le Brun

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 108 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) puudutavad tooteid või tooterühmi, 
mis on varem tunnustatud 
tootmisharudevaheliste organisatsioonide 
poolt hõlmamata.

Or. fr

Selgitus

Üksikute tootmisharude stabiilsuse säilitamiseks ja varasema olukorraga arvestamiseks 
liikmesriikides, kus tootmisharudevaheline organisatsioon on juba tunnustanud, tuleb 
täpsustada, et toote või tooterühma osas ei saa tunnustada uut tootmisharudevahelist 
organisatsiooni, kui asjaomaste toodete osas on selline organisatsioon juba olemas.

Muudatusettepanek 1760
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 108 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. tootmisharudevaheliste 
organisatsioonide tegevus ei tohi kaasa 
tuua konkurentsi moonutamist erinevate 
liikmesriikide tootjate vahel ning see tuleb 
viia vastavusse artiklis 145 kehtestatud 
põhimõtetega.

Or. en

Selgitus

Competition rules should be clarified and the scope of interbranch organisation clearly 
defined. To give extended powers to interbranch organisations is to reintroduce market 
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management by creating bodies that can limit production, set prizes and keep competition out. 
This would be counterproductive to the efforts of creating a more market oriented policy in 
the agricultural sector, potentially a renationalisation of the policy and – even worse –
potentially in breach of the Treaty’s provisions concerning the single market. It is important 
to ensure that measures to strengthen the functioning of the supply chain do not threaten the 
single market.

Muudatusettepanek 1761
Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 108 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. erandina artiklitest 106–108, 
tunnustavad liikmesriigid taotluse korral 
tootjaorganisatsioone järgnevates 
sektorites:
i) puu- ja köögiviljasektor,
ii) oliiviõli ja lauaoliivide sektor;
iii) siidiussisektor;
iv) humalasektor.

Or. fr

Muudatusettepanek 1762
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 108 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. erandina artiklitest 106–108, 
tunnustavad liikmesriigid taotluse korral 
tootjaorganisatsioone järgnevates 
sektorites:
i) puu- ja köögiviljasektor;

Or. en
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Muudatusettepanek 1763
Alfreds Rubiks

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 108 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. Liikmesriigid tunnustavad (erandina 
artiklitest 106, 107 ja 108) taotluse korral 
tootjaorganisatsioone järgnevates 
sektorites:
i) puu- ja köögiviljasektor;
ii) oliiviõli- ja lauaoliivisektor;
iii) siidisektor;
iv) mesindussektor.
Puu- ja köögiviljasektoris järgivad 
tootmisharudevahelised 
tootjaorganisatsioonid vähemalt ühte 
artikli 106 lõike 1 punkti c alapunktides i–
iii sätestatud eesmärki.

Or. lv

Muudatusettepanek 1764
Liam Aylward, Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 108 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kui liikmesriigid otsustavad kasutada 
võimalust tunnustada 
tootmisharudevahelist organisatsiooni, 
siis nad:
a) otsustavad sellise tunnustuse andmise 
üle nelja kuu jooksul alates taotluse ja 
kõigi asjakohaste lisadokumentide 
esitamisest;
b) kontrollivad enda määratud 
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ajavahemiku järel, kas nimetatud 
organisatsioonid vastavad nende 
tunnustamise tingimustele;
c) nõuete eiramise või täitmata jätmise 
korral määravad sellistele 
organisatsioonidele asjakohaseid 
karistusi, mille nad on kehtestanud, ja 
võtavad vajaduse korral vastu otsuse 
tunnustus tühistada;
d) tühistavad tunnustamise, kui selle 
tingimusi enam ei täideta või kui 
tootmisharudevaheline organisatsioon 
osaleb mõnes tegevuses või 
kooskõlastatud tegevuses, mis võib 
mõjutada turgu viisil, mis on vastuolus 
aluslepingute või käesoleva määrusega.

Or. en

Muudatusettepanek 1765
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 108 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Oliiviõli ja lauaoliivide ning 
tubakasektori tootmisharudevaheliste 
organisatsioonide puhul võib lõike 1 
punktis c osutatud konkreetse eesmärgiga 
olla hõlmatud ka vähemalt üks järgmistest 
eesmärkidest:

välja jäetud

(a) liikmete toodangu tarnimise ja 
turustamise koondamine ja 
koordineerimine;
(b) tootmise ja töötlemise ühiselt 
kohandamine turu nõudmisele ja toote 
täiustamine;
(c) tootmise ja töötlemise tõhustamise ja 
täiustamise edendamine.

Or. es
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Muudatusettepanek 1766
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 108 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Oliiviõli ja lauaoliivide ning 
tubakasektori tootmisharudevaheliste 
organisatsioonide puhul võib lõike 1 
punktis c osutatud konkreetse eesmärgiga 
olla hõlmatud ka vähemalt üks järgmistest 
eesmärkidest:

välja jäetud

(a) liikmete toodangu tarnimise ja 
turustamise koondamine ja 
koordineerimine;
(b) tootmise ja töötlemise ühiselt 
kohandamine turu nõudmisele ja toote 
täiustamine;
(c) tootmise ja töötlemise tõhustamise ja 
täiustamise edendamine.

Or. en

Selgitus

Tootmisharudevaheliste organisatsioonide võimalikud eesmärgid peaksid kõikide sektorite 
jaoks olema samad. Ei tohiks teha mingeid erandeid teatavate sektorite jaoks (st ilma 
eranditeta oliiviõli sektori jaoks).

Muudatusettepanek 1767
José Bové
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 108 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Oliiviõli ja lauaoliivide ning 
tubakasektori tootmisharudevaheliste 
organisatsioonide puhul võib lõike 1 

välja jäetud
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punktis c osutatud konkreetse eesmärgiga 
olla hõlmatud ka vähemalt üks järgmistest 
eesmärkidest:
(a) liikmete toodangu tarnimise ja 
turustamise koondamine ja 
koordineerimine;
(b) tootmise ja töötlemise ühiselt 
kohandamine turu nõudmisele ja toote 
täiustamine;
(c) tootmise ja töötlemise tõhustamise ja 
täiustamise edendamine.

Or. fr

Selgitus

Arvestades, et punktides a, b ja c toodud üksikasjalikke eesmärke, mis piirnevad oliiviõli, 
lauaoliivide ja tubaka sektoritega, võib laiendada ka teistele sektoritele, kuna nad on olulised 
igale tootmisharudevahelisele organisatsioonile, tehakse ettepanek artikkel 108 ümber 
sõnastada, kustutada lõige 2 ja lisada punktis c tekst.

Muudatusettepanek 1768
Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 108 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Oliiviõli ja lauaoliivide ning 
tubakasektori tootmisharudevaheliste 
organisatsioonide puhul võib lõike 1 
punktis c osutatud konkreetse eesmärgiga 
olla hõlmatud ka vähemalt üks järgmistest 
eesmärkidest:

välja jäetud

(a) liikmete toodangu tarnimise ja 
turustamise koondamine ja 
koordineerimine;
(b) tootmise ja töötlemise ühiselt 
kohandamine turu nõudmisele ja toote 
täiustamine;
(c) tootmise ja töötlemise tõhustamise ja 
täiustamise edendamine.
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Or. en

Muudatusettepanek 1769
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 108 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Oliiviõli ja lauaoliivide ning 
tubakasektori tootmisharudevaheliste 
organisatsioonide puhul võib lõike 1 
punktis c osutatud konkreetse eesmärgiga 
olla hõlmatud ka vähemalt üks järgmistest 
eesmärkidest:

välja jäetud

(a) liikmete toodangu tarnimise ja 
turustamise koondamine ja 
koordineerimine;
(b) tootmise ja töötlemise ühiselt 
kohandamine turu nõudmisele ja toote 
täiustamine;
(c) tootmise ja töötlemise tõhustamise ja 
täiustamise edendamine.

Or. en

Muudatusettepanek 1770
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 108 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Oliiviõli ja lauaoliivide ning 
tubakasektori tootmisharudevaheliste 
organisatsioonide puhul võib lõike 1 
punktis c osutatud konkreetse eesmärgiga 
olla hõlmatud ka vähemalt üks järgmistest 
eesmärkidest:

välja jäetud
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(a) liikmete toodangu tarnimise ja 
turustamise koondamine ja 
koordineerimine;
(b) tootmise ja töötlemise ühiselt 
kohandamine turu nõudmisele ja toote 
täiustamine;
(c) tootmise ja töötlemise tõhustamise ja 
täiustamise edendamine.

Or. es

Muudatusettepanek 1771
Marit Paulsen, George Lyon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 108 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Oliiviõli ja lauaoliivide ning 
tubakasektori tootmisharudevaheliste 
organisatsioonide puhul võib lõike 1 
punktis c osutatud konkreetse eesmärgiga 
olla hõlmatud ka vähemalt üks järgmistest 
eesmärkidest:

2. Oliiviõli ja lauaoliivide sektori
tootmisharudevaheliste organisatsioonide 
puhul võib lõike 1 punktis c osutatud 
konkreetse eesmärgiga olla hõlmatud ka 
vähemalt üks järgmistest eesmärkidest:

Or. en

Muudatusettepanek 1772
Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 108 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) ise ei tegele konkreetse sektori toodete 
tootmise, töötlemise või nendega 
kauplemisega.

Or. en
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Muudatusettepanek 1773
George Lyon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 108 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Veinisektori tootmisharudevaheliste 
organisatsioonide puhul võib lõike 1 
punktis c osutatud konkreetse eesmärgiga 
olla hõlmatud ka vähemalt üks järgmistest 
eesmärkidest:
a) tootmispotentsiaali juhtimise 
koordineerimine;
b) tootmise kohandamine ja turu 
nõudmistele vastavaks kujundamine ning 
toodete kvaliteedi tõstmine;
c) tootmise ja töötlemise tõhustamise ja 
täiustamise edendamine.

Or. en

Selgitus

Viinamarjade istutusõiguste lõppedes peaksid kutsealade vahelised organisatsioonid olema 
eelistatud tasand, kus tootjad ja kauplejad panevad üheskoos paika lühikeses ja keskpikas 
perspektiivis saadaolevast toodangust olenevad nõuded, võttes samas arvesse turgude eripära 
ja arenguid tarbijate nõudmistes. 

Muudatusettepanek 1774
Agnès Le Brun

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 108 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 108 a
Tootmisharudevaheliste 

organisatsioonide tunnustamine
1. Liikmesriigid tunnustavad 
tootjaorganisatsioonidena kõiki sellist 
tunnustamist taotlevaid 
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tootmisharudevahelisi organisatsioone, 
tingimusel et nad:
a) täidavad artiklis 108 osutatud nõudeid;

b) tegutsevad kõnealusel territooriumil 
ühes või mitmes piirkonnas;
c) vastutavad olulise osa artikli 108 lõike 
1 punktis a osutatud majandustegevuse 
eest;
d) välja arvatud artikli 108 lõikes 2 
osutatud juhtumid ning katse-, teadus- ja 
arendustegevus, ei tegele ise tootmise, 
töötlemise ja/või kauplemisega.
2. Liikmesriigid võivad otsustada, et 
tootmisharudevahelised organisatsioonid, 
mis on tunnustatud enne 1. jaanuarit 
2014 siseriikliku õiguse põhjal ja mis 
vastavad lõikes 1 sätestatud tingimustele, 
loetakse tunnustatuks 
tootmisharudevaheliste 
organisatsioonidena artikli 108 alusel.
3. Tootmisharudevahelised 
organisatsioonid, mis on tunnustatud 
enne 1. jaanuarit 2014 siseriikliku õiguse 
põhjal ja mis ei vasta käesoleva artikli 
lõikes 1 sätestatud tingimustele, võivad 
jätkata oma tegevust siseriikliku õiguse 
alusel kuni 1. jaanuarini 2015. 
4. Kui liikmesriigid tunnustavad 
tootmisharudevahelist organisatsiooni 
vastavalt lõikele 1 ja/või 2, peavad nad:
a) otsustama tunnustuse andmise üle 
nelja kuu jooksul alates taotluse ja kõigi 
asjakohaste lisadokumentide esitamisest; 
taotlus esitatakse liikmesriigis, kus asub 
organisatsiooni peakorter;
b) kontrollima enda määratud 
ajavahemiku järel, kas tunnustatud 
tootmisharudevahelised organisatsioonid 
vastavad nende tunnustamise 
tingimustele;
c) käesolevas määruses sätestatud 
meetmete rakendamise nõuete eiramise 
või täitmata jätmise korral määrama 
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sellistele organisatsioonidele asjakohaseid 
karistusi, mille nad on kehtestanud, ja 
võtavad vajaduse korral vastu otsuse 
tunnustus tühistada;
d) tühistama tunnustamise, kui käesolevas 
artiklis sätestatud tunnustamise nõuded ja 
tingimused ei ole enam täidetud;
e) teavitavad komisjoni kord aastas ja 
mitte hiljem kui 31. märtsil igast eelmisel 
kalendriaastal tehtud tunnustuse 
andmise, andmata jätmise või tühistamise 
otsusest. 

Or. fr

Selgitus

See muudatusettepanek täiendab raportööri esitatud muudatusettepanekut 319. Tunnustamise 
tühistamine konkurentsivastase käitumise või teatamata jätmise eest artikli 145 lõikes 2 tooks 
endaga kaasa kahekordse karistuse. Kõigepealt võib konkurentsiasutus välja kuulutada 
hoiatavad karistused, ja teistkordse teatamata jätmise korral jääb tootmisharudevaheline 
organisatsioon ilma igasugusest võimalikust õigusest artikli 145 alusel 
konkurentsieeskirjadest vabastuse saamiseks, millega ta ise avab end võimalikele 
süüdistustele konkurentsivastase tegevuse eest.

.

Muudatusettepanek 1775
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 109

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 109 välja jäetud
Ettevõtjate organisatsioonid

Käesoleva määruse kohaldamisel 
hõlmavad oliiviõli ja lauaoliivide sektori 
ettevõtjate organisatsioonid tunnustatud 
tootjaorganisatsioone, tunnustatud 
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tootmisharudevahelised organisatsioone 
või muude ettevõtjate tunnustatud 
organisatsioone või nende liite.

Or. en

Selgitus

Ei tohiks olla teatavate sektorite erikohtlemist.

Muudatusettepanek 1776
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 109

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 109 välja jäetud
Ettevõtjate organisatsioonid

Käesoleva määruse kohaldamisel 
hõlmavad oliiviõli ja lauaoliivide sektori 
ettevõtjate organisatsioonid tunnustatud 
tootjaorganisatsioone, tunnustatud 
tootmisharudevahelised organisatsioone 
või muude ettevõtjate tunnustatud 
organisatsioone või nende liite.

Or. it

Muudatusettepanek 1777
Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 109 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määruse kohaldamisel 
hõlmavad oliiviõli ja lauaoliivide sektori 
ettevõtjate organisatsioonid tunnustatud 
tootjaorganisatsioone, tunnustatud 
tootmisharudevahelised organisatsioone 

välja jäetud



PE494.588v01-00 126/170 AM\910137ET.doc

ET

või muude ettevõtjate tunnustatud 
organisatsioone või nende liite.

Or. en

Muudatusettepanek 1778
Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 109 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 109 a
Tunnustamine

1. Liikmesriigid tunnustavad ainult 
selliseid tootjaorganisatsioone, nende 
ühendusi ja tootmisharudevahelisi 
organisatsioone, mis:
a) vastavad käesoleva peatüki nõuetele;
b) on juriidilised isikud või juriidiliste 
isikute selgelt määratletud osad;
c) omavad põhikirja, mis näitab vastavust 
käesolevas peatükis sätestatud 
tingimustele; ning
d) tootjaorganisatsioonide ja 
tootjaorganisatsioonide ühenduste puhul:
i) neil on miinimumarv liikmeid ja/või 
nad tagavad organisatsiooni või ühenduse 
tegutsemise sektoris turustatava toodangu 
miinimumkoguse, mille kehtestab 
asjaomane liikmesriik;
ii) nad tegutsevad pikema aja jooksul 
nõuetekohaselt ja tõhusalt ning varude 
kontsentratsiooni silmas pidades.
2. Et kohandada käesolevas peatükis 
sätestatud organisatsioonide ja ühenduste 
tunnustamise kriteeriume konkreetsetele 
struktuuridele liikmesriikides, võivad 
liikmesriigid vastu võtta täiendavaid 
kriteeriume kõigis sektorites või teatud 
kindlas sektoris, mis ei kahjustaks 
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turukorralduse tõrgeteta toimimist.
3. Organisatsioonid ja ühendused, mis on 
liikmesriikide poolt tunnustatud enne [x] 
ja mis täidavad käesolevas peatükis 
sätestatud tingimusi, loetakse käesoleva 
peatüki aluses tunnustatuks.
4. Organisatsioonid ja ühendused, mis on 
liikmesriikide poolt tunnustatud enne [x] 
ja mis ei täida käesolevas peatükis 
sätestatud tingimusi, võivad jätkata oma 
tegevust [x+ üks aasta].

Or. en

Muudatusettepanek 1779
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 109 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 109 a
Rühmade roll

1. Et parandada ja stabiliseerida selliste 
toodete turu toimimist, mis on vastavalt 
ELi määrusele põllumajandustoodete 
kvaliteedikavade kohta [2010/0353 
(COD)] tähistatud kaitstud 
päritolunimetuse või kaitstud 
geograafilise tähisega, võivad neid tooteid 
tootvad liikmesriigid tarne 
reguleerimiseks kehtestada 
turustamiseeskirjad, eelkõige rakendades 
otsuseid, mille on vastu võtnud 
tootjaorganisatsioonid ja 
tootmisharudevahelised organisatsioonid, 
või ELi määruse põllumajandustoodete 
kvaliteedikavade kohta [2010/0353 
(COD)] artiklis 42 nimetatud rühmad. 
2. Sellised eeskirjad on proportsionaalsed 
taotletava eesmärgiga ning
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a) katavad vaid tarne reguleerimist ja 
nende eesmärk on tuua toote pakkumine 
vastavusse nõudlusega;
b) ei pea olema siduvad pikendatavaks 
ajavahemikuks, mis ületab viit aastat 
turustamistegevust; 
c) need ei puuduta asjaomase toote 
esmaturustamisele järgnevaid tehinguid;
d) ei tohi võimaldada hindade 
kindlaksmääramist, ka mitte juhul, kui 
hinnad määratakse juhindumiseks või 
soovitusena;
e) ei või muuta ülemäära suures ulatuses 
kättesaamatuks asjaomast toodet, mis 
muidu oleks kättesaadav;
f) ei oma mõju, mis takistaks tootjal 
alustada asjaomase toote tootmist;
3. Ettevõtjate tähelepanu juhitakse lõikes 
1 nimetatud eeskirjadele, avaldades need 
täies ulatuses asjaomase liikmesriigi 
ametlikus väljaandes.
4. Otsustest ja meetmetest, mida 
liikmesriigid aastal n vastavalt 
käesolevale artiklile vastu võtavad 
teatatakse komisjonile enne n +1 aasta 1. 
märtsi.
5. Komisjon võib paluda liikmesriigil oma 
otsus tühistada, kui ta leiab, et see välistab 
olulisel osal siseturust konkurentsi, 
kahjustab kaupade vaba liikumist või on 
vastuolus Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 39 eesmärkidega.

Or. fr

Muudatusettepanek 1780
Agnès Le Brun

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 109 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 109 a
Rühmade roll

1. Et parandada ja stabiliseerida selliste 
toodete turu toimimist, mis on vastavalt 
EL määrusele põllumajandustoodete 
kvaliteedikavade kohta [2010/0353 
(COD)] tähistatud kaitstud 
päritolunimetuse või kaitstud 
geograafilise tähisega, võivad neid tooteid 
tootvad liikmesriigid tarne 
reguleerimiseks kehtestada (välja arvatud 
piima ja piimatoodete sektoris ja 
viinamarjakasvatuse sektoris) 
turustamiseeskirjad, eelkõige rakendades 
otsuseid, mille on vastu võtnud ELi 
määruse põllumajandustoodete 
kvaliteedikavade kohta [2010/0353 
(COD)] artiklis 42 nimetatud rühmad.
2. Sellised eeskirjad on proportsionaalsed 
taotletava eesmärgiga ning
a) katavad vaid tarne reguleerimist ja 
nende eesmärk on tuua toote pakkumine 
vastavusse nõudlusega;
b) ei pea olema siduvad pikendatavaks 
ajavahemikuks, mis ületab viit aastat 
turustamistegevust; 
c) need ei puuduta asjaomase toote 
esmaturustamisele järgnevaid tehinguid;
d) ei tohi võimaldada hindade 
kindlaksmääramist, ka mitte juhul, kui 
hinnad määratakse juhindumiseks või 
soovitusena;
e) ei või muuta ülemäära suures ulatuses 
kättesaamatuks asjaomast toodet, mis 
muidu oleks kättesaadav;

Or. fr

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on täiendada muudatusettepanekut 321, mille esitas 
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raportöör artikli 119 b tutvustuseks. Säte, mille eesmärk on parandada ja stabiliseerida 
kaitstud päritolunimetustega toodete turu toimimist, on tootmisharudevaheliste 
organisatsioonide jaoks juba olemas viinamarja- ja piimasektoris. Need tooted tuleks seega 
viia konkreetselt välja käesoleva artikli reguleerimisalast.

Muudatusettepanek 1781
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 109 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 109 a
Tasandusfondid

1. Tootjarühmad, tootjarühmade 
ühendused ja tootmisharudevahelised 
organisatsioonid võivad majanduslike 
riskide hajutamiseks luua tasandusfonde.
Liikmete osamaksed peavad olema 
vabatahtlikud ega tohi olla 
kohustuslikud.
2. Tasandusfondidest võib hüvitada 
rahalist kahju, mis on tekkinud 
ettevõtjatele seoses põllumajandusliku 
tegevusega, mida kaetakse esimeses 
lõigus osutatud organisatsioonide poolt.
Kahju arvutatakse lähtuvalt fondi poolt 
kehtestatud majanduslikust näitajast, mis 
kajastab tegevuse kasumlikkust. See 
näitaja määratakse kindlaks, võrreldes 
näitaja väärtust tema aastase keskmisega 
viimase kolme aasta jooksul või viimase 
viie aasta jooksul võetud kolme aasta 
keskmisega, välja arvatud kõige kõrgem 
ja kõige madalam väärtus.

3. Tasandusfondist tehakse liikmetele 
makseid pärast seda, kui liikmesriik on 
selleks loa andnud ning maksed peavad 
olema kantud kahjuga proportsionaalsed. 
Liikmesriigid kehtestavad 
tasandusfondide jaoks tegevuseeskirjad, 
ja eelkõige alumise võrdlusindeksi 
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makselävendi.

Or. fr

Muudatusettepanek 1782
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 109 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 109 a
Tootjarühmad puu-ja köögiviljasektoris

1. Liikmesriikides, kus tootjate 
organiseeritus on madal, võib tootjarühmi 
asutada juriidiliste isikutena või 
juriidiliste isikute selgelt määratletud 
osadena põllumajandustootjate algatusel, 
kes kasvatavad ühte või mitut puu- ja 
köögiviljasektori toodet ja/või kõnealuseid 
tooteid, mis on ette nähtud ainult 
töötlemiseks, eesmärgiga saada 
tunnustatud kui tootjaorganisatsioon.
Nimetatud tootjarühmadel võib lubada 
kasutada üleminekuperioodi, mille 
jooksul nad peavad saavutama vastavuse 
tootjaorganisatsioonide tunnustamise 
tingimustele vastavalt artiklile 106.
Kvalifitseerumiseks peavad need 
tootjarühmad esitama asjaomasele 
liikmesriigile järkjärgulise tunnustuskava, 
mille heakskiitmine annab märku teises 
lõigus osutatud üleminekuperioodi 
algusest ja kujutab endast eeltunnustust. 
Üleminekuperiood ei või olla pikem kui 
viis aastat.
2. Enne tunnustuskava heakskiitmist 
teavitavad liikmesriigid komisjoni oma 
kavatsustest ja nende võimalikust 
finantsmõjust.

Or. bg
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Muudatusettepanek 1783
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

Selgitus

Eeskirjade laiendamine mitteliikmetele ei ole vastuvõetav. See on vastuolus vaba majanduse 
alustega.

Muudatusettepanek 1784
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

Selgitus

See artikkel lubab liikmesriikidel kehtestada eeskirju tootjaorganisatsioonidele või 
tootmisharudevaheline organisatsioonidele, mis on siduvad mitteliikmetele ja teha rahalisi 
sissemakseid. See piirab konkurentsi turul, piirates ettevõtjate tegevusvabadust.

Muudatusettepanek 1785
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1786
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1787
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1788
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Puuduvad tõendid selle kohta, et turud toimiksid paremini, kui muuta tootjaorganisatsioonide 
või tootmisharudevaheliste organisatsioonide reegleid siduvaks ka mitteliikmetele ja sellega 
pärssida üksikettevõtja vabadust.

Muudatusettepanek 1789
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui liikmesriigi teatavas piirkonnas või 
teatavates piirkondades tegutsevat 
tunnustatud tootjaorganisatsiooni, 
tunnustatud tootjaorganisatsiooni liitu või 
tunnustatud tootmisharudevahelist 
organisatsiooni käsitatakse teatava toote 
tootmist või müüki või töötlemist 
esindavana, võib asjaomane liikmesriik 
kõnealuse organisatsiooni taotluse põhjal 
muuta mõned selle organisatsiooni 
kokkulepped, otsused või kooskõlastatud 
tegevused piiratud ajaks siduvaks teistele 
asjaomases piirkonnas või asjaomastes 
piirkondades üksi või rühmadena 
tegutsevatele ettevõtjatele, kes ei kuulu 
sellesse organisatsiooni või liitu.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Siduvaid eeskirju ei tohiks mingil juhul laiendada tootjaorganisatsioonide, 
tootjaorganisatsioonide ühingute või tootmisharudevaheliste organisatsioonide 
mitteliikmetele. Siduvate eeskirjade laiendamine mitteliikmetele on vastuolus vaba turu 
põhimõtetega. Selline siduvate eeskirjade laiendamine võib sulgeda turu täiesti ettevõtjate 
jaoks, kes ei ole tootjaorganisatsioonide või tootmisharudevaheliste organisatsioonide 
liikmed. On oluline tagada, et meetmed, millega soovitakse tugevdada tarneahela toimimist, 
ei ohustaks vaba turgu.

Muudatusettepanek 1790
Albert Deß
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui liikmesriigi teatavas piirkonnas või 
teatavates piirkondades tegutsevat 
tunnustatud tootjaorganisatsiooni, 
tunnustatud tootjaorganisatsiooni liitu või 
tunnustatud tootmisharudevahelist 
organisatsiooni käsitatakse teatava toote 
tootmist või müüki või töötlemist 
esindavana, võib asjaomane liikmesriik 
kõnealuse organisatsiooni taotluse põhjal 
muuta mõned selle organisatsiooni 
kokkulepped, otsused või kooskõlastatud 
tegevused piiratud ajaks siduvaks teistele 
asjaomases piirkonnas või asjaomastes 
piirkondades üksi või rühmadena 
tegutsevatele ettevõtjatele, kes ei kuulu 
sellesse organisatsiooni või liitu.

1. Kui liikmesriigi teatavas piirkonnas või 
teatavates piirkondades tegutsevat 
tunnustatud tootjaorganisatsiooni, 
tunnustatud tootjaorganisatsiooni liitu või 
tunnustatud tootmisharudevahelist 
organisatsiooni puu- ja köögiviljasektoris 
või tunnustatud tootmisharudevahelist 
organisatsiooni tubakasektoris või puu-ja 
köögiviljasektoris käsitatakse teatava toote 
tootmist või müüki või töötlemist 
esindavana, võib asjaomane liikmesriik 
kõnealuse organisatsiooni taotluse põhjal 
muuta mõned selle organisatsiooni 
kokkulepped, otsused või kooskõlastatud 
tegevused piiratud ajaks siduvaks teistele 
asjaomases piirkonnas või asjaomastes 
piirkondades üksi või rühmadena 
tegutsevatele ettevõtjatele, kes ei kuulu 
sellesse organisatsiooni või liitu.

Or. en

Muudatusettepanek 1791
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. „Majanduspiirkond” – kõrvuti või 
naabruses asetsevatest 
tootmispiirkondadest koosnev 
geograafiline ala, kus on ühesugused 
tootmis- ja turustustingimused.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Siduvaid eeskirju ei tohiks mingil juhul laiendada tootjaorganisatsioonide, 
tootjaorganisatsioonide ühingute või tootmisharudevaheliste organisatsioonide 
mitteliikmetele. Siduvate eeskirjade laiendamine mitteliikmetele on vastuolus vaba turu 
põhimõtetega. Selline siduvate eeskirjade laiendamine võib sulgeda turu täiesti ettevõtjate 
jaoks, kes ei ole tootjaorganisatsioonide või tootmisharudevaheliste organisatsioonide 
liikmed. On oluline tagada, et meetmed, millega soovitakse tugevdada tarneahela toimimist, 
ei ohustaks vaba turgu.

Muudatusettepanek 1792
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigi majanduspiirkonnas või 
asjaomastes piirkondades tegutsevat 
organisatsiooni või liitu käsitatakse 
esindavana, kui:

välja jäetud

(a) see moodustab asjaomase toote või 
asjaomaste toodete tootmis- või müügi-
või töötlemismahust:
(i) puu- ja köögiviljasektori 
tootjaorganisatsioonide puhul vähemalt 
60 % või
(ii) muudel juhtudel vähemalt kaks 
kolmandikku, ning
(b) see moodustab tootjaorganisatsiooni 
puhul rohkem kui 50 % asjaomastest 
tootjatest.

Or. en

Selgitus

Siduvaid eeskirju ei tohiks mingil juhul laiendada tootjaorganisatsioonide, 
tootjaorganisatsioonide ühingute või tootmisharudevaheliste organisatsioonide 
mitteliikmetele. Siduvate eeskirjade laiendamine mitteliikmetele on vastuolus vaba turu 
põhimõtetega. Selline siduvate eeskirjade laiendamine võib sulgeda turu täiesti ettevõtjate 
jaoks, kes ei ole tootjaorganisatsioonide või tootmisharudevaheliste organisatsioonide 
liikmed. On oluline tagada, et meetmed, millega soovitakse tugevdada tarneahela toimimist, 
ei ohustaks vaba turgu.
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Muudatusettepanek 1793
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 3 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) see moodustab 
tootmisharudevaheliste organisatsioonide 
puhul märkimisväärse osa artikli 108 
lõike 1 punktis a nimetatud 
majandustegevusest vastavalt liikmesriigi 
poolt kehtestatud tingimustele.

Or. fr

Muudatusettepanek 1794
Agnès Le Brun

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 3 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) see moodustab 
tootmisharudevaheliste organisatsioonide 
puhul märkimisväärse osa artikli 108 
lõike 1 punktis a nimetatud 
majandustegevusest vastavalt liikmesriigi 
poolt kehtestatud tingimustele.

Or. fr

Selgitus

Mahul põhinevat majanduslikku kriteeriumit ei saa üle kanda tootmisharudevahelistele 
organisatsioonidele, sest see ei arvesta objektiivsete teguritega, nagu 
põllumajandusettevõtjate suur mitmekesisus. Mil määral organisatsioon on esindav, võib 
põhineda mitmel kriteeriumil, mis peaks jääma liikmesriigi kehtestada.
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Muudatusettepanek 1795
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui teistele ettevõtjatele organisatsiooni 
või organisatsioonide liidu eeskirjade 
laiendamise taotlus hõlmab rohkem kui 
ühte majanduspiirkonda, peab 
organisatsioon või organisatsioonide liit 
tõendama esimeses lõigus osutatud 
esindavuse minimaalset taset iga 
tootmisharu puhul, mida ta igas 
asjaomases majanduspiirkonnas 
ühendab.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Siduvaid eeskirju ei tohiks mingil juhul laiendada tootjaorganisatsioonide, 
tootjaorganisatsioonide ühingute või tootmisharudevaheliste organisatsioonide 
mitteliikmetele. Siduvate eeskirjade laiendamine mitteliikmetele on vastuolus vaba turu 
põhimõtetega. Selline siduvate eeskirjade laiendamine võib sulgeda turu täiesti ettevõtjate 
jaoks, kes ei ole tootjaorganisatsioonide või tootmisharudevaheliste organisatsioonide 
liikmed. On oluline tagada, et meetmed, millega soovitakse tugevdada tarneahela toimimist, 
ei ohustaks vaba turgu.

Muudatusettepanek 1796
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Eeskirjadega, mille laiendamist teistele 
ettevõtjatele võib taotleda lõike 1 kohaselt, 
täidetakse ühte järgmistest eesmärkidest:

välja jäetud

(a) aruandlus toodangu ja turu kohta;
(b) liidu või siseriiklikest eeskirjadest 
karmimad tootmiseeskirjad;
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(c) liidu eeskirjadega vastavuses olevate 
standardlepingute koostamine;
(d) turustamiseeskirjad;
(e) keskkonnakaitse eeskirjad;
(f) meetmed toodete müügi edendamiseks 
ja nende potentsiaali kasutamiseks;
(g) meetmed mahepõllumajanduse, 
samuti päritolunimetuste, 
kvaliteedimärkide ja geograafiliste tähiste 
kaitseks;
(h) toodete lisandväärtuse, eelkõige uute, 
rahvatervisele ohutute kasutusalade 
uuringud;
(i) uuringud toodete kvaliteedi 
parandamiseks,
(j) eelkõige taimekaitsevahendite või 
veterinaartoodete kasutamise 
vähendamist ning mulla ja keskkonna 
kaitset tagavate viljelusmeetodite 
uuringud;
(k) pakendamise ja esitusviisi 
minimaalsete kvaliteediomaduste ja 
miinimumnormide määratlemine;
(l) sertifitseeritud seemne kasutamine ja 
toote kvaliteedi järelevalve.
Kõnealuste eeskirjadega ei tekitata kahju 
asjaomase liikmesriigi või liidu teistele 
ettevõtjatele, neil ei ole ühtegi artikli 145 
lõikes 4 loetletud mõju ega ole need muul 
moel vastuolus liidu või riiklike kehtivate 
eeskirjadega.

Or. en

Selgitus

Siduvaid eeskirju ei tohiks mingil juhul laiendada tootjaorganisatsioonide, 
tootjaorganisatsioonide ühingute või tootmisharudevaheliste organisatsioonide 
mitteliikmetele. Siduvate eeskirjade laiendamine mitteliikmetele on vastuolus vaba turu 
põhimõtetega. Selline siduvate eeskirjade laiendamine võib sulgeda turu täiesti ettevõtjate 
jaoks, kes ei ole tootjaorganisatsioonide või tootmisharudevaheliste organisatsioonide 
liikmed. On oluline tagada, et meetmed, millega soovitakse tugevdada tarneahela toimimist, 
ei ohustaks vaba turgu.
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Muudatusettepanek 1797
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 4 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eeskirjadega, mille laiendamist teistele 
ettevõtjatele võib taotleda lõike 1 kohaselt,
täidetakse ühte järgmistest eesmärkidest:

Eeskirjad, mille laiendamist teistele 
ettevõtjatele võib taotleda lõike 1 kohaselt,
peavad olema seotud mõne tegevusega, 
mis täidavad artikli 106 punktis c 
sätestatud eesmärke, välja arvatud punktis 
vii a (uus) sätestatu osas, või artikli 108 
lõike 1 punktis c sätestatud eesmärke, 
välja arvatud punktis xi (uus) sätestatu 
osas.

Or. fr

Muudatusettepanek 1798
Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 4 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eeskirjadega, mille laiendamist teistele 
ettevõtjatele võib taotleda lõike 1 kohaselt,
täidetakse ühte järgmistest eesmärkidest:

Eeskirjad, mille laiendamist teistele 
ettevõtjatele võib taotleda lõike 1 kohaselt,
peavad vastama käesolevas peatükis 
organisatsiooni või ühingu kohta 
sätestatule.

Or. en

Muudatusettepanek 1799
Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 4 – lõik 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) aruandlus toodangu ja turu kohta; välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1800
Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 4 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) liidu või siseriiklikest eeskirjadest 
karmimad tootmiseeskirjad;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1801
Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 4 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) liidu eeskirjadega vastavuses olevate 
standardlepingute koostamine;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1802
Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 4 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) turustamiseeskirjad; välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 1803
Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 4 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) keskkonnakaitse eeskirjad; välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1804
Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 4 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) meetmed toodete müügi edendamiseks 
ja nende potentsiaali kasutamiseks;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1805
Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 4 – lõik 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) meetmed mahepõllumajanduse, 
samuti päritolunimetuste, 
kvaliteedimärkide ja geograafiliste tähiste 
kaitseks;

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 1806
Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 4 – lõik 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) toodete lisandväärtuse, eelkõige uute, 
rahvatervisele ohutute kasutusalade 
uuringud;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1807
Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 4 – lõik 1 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) uuringud toodete kvaliteedi 
parandamiseks,

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1808
Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 4 – lõik 1 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j) eelkõige taimekaitsevahendite või 
veterinaartoodete kasutamise 
vähendamist ning mulla ja keskkonna 
kaitset tagavate viljelusmeetodite 
uuringud;

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 1809
José Bové
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 4 – lõik 1 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j) eelkõige taimekaitsevahendite või 
veterinaartoodete kasutamise vähendamist 
ning mulla ja keskkonna kaitset tagavate 
viljelusmeetodite uuringud;

j) eelkõige taimekaitsevahendite või 
veterinaartoodete kasutamise vähendamist 
ning mulla, vee ja keskkonna kaitset 
tagavate viljelusmeetodite uuringud;

Or. fr

Muudatusettepanek 1810
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 4 – lõik 1 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j) eelkõige taimekaitsevahendite või 
veterinaartoodete kasutamise vähendamist 
ning mulla ja keskkonna kaitset tagavate 
viljelusmeetodite uuringud;

j) eelkõige taimekaitsevahendite või 
veterinaartoodete kasutamise vähendamist 
ning mulla ja keskkonna kaitset tagavate 
viljelusmeetodite uuringud.
Väikesemahulise kasutuse puhul peaks 
olema ka lubatud uurida konkreetsete 
molekulide või ravimite lubamise 
võimalust sellistes toodetes, eriti kui 
lubatud töötlemisviisi ei ole;

Or. es

Muudatusettepanek 1811
Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 4 – lõik 1 – punkt k
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k) pakendamise ja esitusviisi 
minimaalsete kvaliteediomaduste ja 
miinimumnormide määratlemine;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1812
Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 4 – lõik 1 – punkt l

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(l) sertifitseeritud seemne kasutamine ja 
toote kvaliteedi järelevalve.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1813
José Bové
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 4 – lõik 1 – punkt l

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(l) sertifitseeritud seemne kasutamine ja 
toote kvaliteedi järelevalve.

l) jätkusuutlike tootmissüsteemide 
vajadustele kohandatud seemne 
kasutamine ja toote kvaliteedi järelevalve;

Or. fr

Muudatusettepanek 1814
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 4 – lõik 1 – punkt 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

l a) toote nõuetekohane turult 
tagasivõtmine või kooskõlastatud 
töötlemine turu selge tasakaalustamatuse 
korral turustusaasta jooksul, mille 
eesmärk on taastada turu normaalne 
toimimine.

Or. es

Muudatusettepanek 1815
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 4 – lõik 1 – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

l a) määruse (EL) nr [...] [RDR] artiklites 
38–40 nimetatud tegevusele kaasa 
aitamine.

Or. fr

Selgitus

Tootjaorganisatsioonid ja tootmisharudevahelised organisatsioonid võivad mängida olulist 
rolli riskide, kaasa arvatud hinnariski katmisel. Neil peab olema täielik volitus kasutada 
maaelu arengu poliitika vahendeid. 

Muudatusettepanek 1816
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 4 – lõik 1 – punkt l b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

l b) konkreetsete võrdlusaluste paika 
panemine nii, et kõik 
tootmisharudevahelise organisatsiooni 
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liikmed saaksid vähemalt katta oma 
tootmiskulud.

Or. es

Muudatusettepanek 1817
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 4 – lõik 1 – punkt 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

l c) toodete blokeerimine, mis ei vasta 
turul nõutavale kvaliteedile.

Or. es

Muudatusettepanek 1818
Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealuste eeskirjadega ei tekitata kahju 
asjaomase liikmesriigi või liidu teistele 
ettevõtjatele, neil ei ole ühtegi artikli 145 
lõikes 4 loetletud mõju ega ole need muul 
moel vastuolus liidu või riiklike kehtivate 
eeskirjadega.

Kõnealuste laiendatud eeskirjadega ei 
tekitata kahju asjaomase liikmesriigi või 
liidu teistele ettevõtjatele, neil ei ole ühtegi 
artikli 145 lõikes 4 loetletud mõju ega ole 
need muul moel vastuolus liidu või riiklike 
kehtivate eeskirjadega.

Or. en

Muudatusettepanek 1819
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 111 välja jäetud
Mitteliikmetelt saadav rahaline toetus

Kui tunnustatud tootjaorganisatsiooni, 
tunnustatud tootjaorganisatsiooni liidu 
või tunnustatud tootmisharudevahelise 
organisatsiooni eeskirju laiendatakse 
artikli 110 kohaselt ning kõnealuste 
eeskirjadega hõlmatud meetmed toovad 
üldist majanduslikku kasu isikutele, kelle 
tegevus on seotud asjaomaste toodetega, 
võib tunnustuse andnud liikmesriik 
otsustada, et üksikisikud või rühmad, kes 
ei ole selle organisatsiooni liikmed, aga 
saavad nendest meetmetest kasu, 
maksavad organisatsioonile täielikult või 
osaliselt summa, mida maksavad selle 
liikmed, ulatuses, milles sellised 
osamaksed on ette nähtud kõnealuste 
meetmete kohaldamisest tekkivate kulude 
katmiseks.

Or. en

Selgitus

Kuna oleme vastu eeskirjade laiendamisele mitteliikmetele, oleme ka vastu sätetele, mis 
lubavad olukorda, kus mitteliikmed on sunnitud rahaliselt kaasa aitama teatavate meetmete 
kulude katmisele, mida rakendavad organisatsioonid, millesse nad ei kuulu.

Muudatusettepanek 1820
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 111 välja jäetud
Mitteliikmetelt saadav rahaline toetus

Kui tunnustatud tootjaorganisatsiooni, 
tunnustatud tootjaorganisatsiooni liidu 
või tunnustatud tootmisharudevahelise 
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organisatsiooni eeskirju laiendatakse 
artikli 110 kohaselt ning kõnealuste 
eeskirjadega hõlmatud meetmed toovad 
üldist majanduslikku kasu isikutele, kelle 
tegevus on seotud asjaomaste toodetega, 
võib tunnustuse andnud liikmesriik 
otsustada, et üksikisikud või rühmad, kes 
ei ole selle organisatsiooni liikmed, aga 
saavad nendest meetmetest kasu, 
maksavad organisatsioonile täielikult või 
osaliselt summa, mida maksavad selle 
liikmed, ulatuses, milles sellised 
osamaksed on ette nähtud kõnealuste 
meetmete kohaldamisest tekkivate kulude 
katmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 1821
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 111 välja jäetud
Mitteliikmetelt saadav rahaline toetus

Kui tunnustatud tootjaorganisatsiooni, 
tunnustatud tootjaorganisatsiooni liidu 
või tunnustatud tootmisharudevahelise 
organisatsiooni eeskirju laiendatakse 
artikli 110 kohaselt ning kõnealuste 
eeskirjadega hõlmatud meetmed toovad 
üldist majanduslikku kasu isikutele, kelle 
tegevus on seotud asjaomaste toodetega, 
võib tunnustuse andnud liikmesriik 
otsustada, et üksikisikud või rühmad, kes 
ei ole selle organisatsiooni liikmed, aga 
saavad nendest meetmetest kasu, 
maksavad organisatsioonile täielikult või 
osaliselt summa, mida maksavad selle 
liikmed, ulatuses, milles sellised 
osamaksed on ette nähtud kõnealuste 
meetmete kohaldamisest tekkivate kulude 
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katmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 1822
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 111 välja jäetud
Mitteliikmetelt saadav rahaline toetus

Kui tunnustatud tootjaorganisatsiooni, 
tunnustatud tootjaorganisatsiooni liidu 
või tunnustatud tootmisharudevahelise 
organisatsiooni eeskirju laiendatakse 
artikli 110 kohaselt ning kõnealuste 
eeskirjadega hõlmatud meetmed toovad 
üldist majanduslikku kasu isikutele, kelle
tegevus on seotud asjaomaste toodetega, 
võib tunnustuse andnud liikmesriik 
otsustada, et üksikisikud või rühmad, kes 
ei ole selle organisatsiooni liikmed, aga 
saavad nendest meetmetest kasu, 
maksavad organisatsioonile täielikult või 
osaliselt summa, mida maksavad selle 
liikmed, ulatuses, milles sellised 
osamaksed on ette nähtud kõnealuste 
meetmete kohaldamisest tekkivate kulude 
katmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 1823
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111



AM\910137ET.doc 151/170 PE494.588v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 111 välja jäetud
Mitteliikmetelt saadav rahaline toetus

Kui tunnustatud tootjaorganisatsiooni, 
tunnustatud tootjaorganisatsiooni liidu 
või tunnustatud tootmisharudevahelise 
organisatsiooni eeskirju laiendatakse 
artikli 110 kohaselt ning kõnealuste 
eeskirjadega hõlmatud meetmed toovad 
üldist majanduslikku kasu isikutele, kelle 
tegevus on seotud asjaomaste toodetega, 
võib tunnustuse andnud liikmesriik 
otsustada, et üksikisikud või rühmad, kes 
ei ole selle organisatsiooni liikmed, aga 
saavad nendest meetmetest kasu, 
maksavad organisatsioonile täielikult või 
osaliselt summa, mida maksavad selle 
liikmed, ulatuses, milles sellised 
osamaksed on ette nähtud kõnealuste 
meetmete kohaldamisest tekkivate kulude 
katmiseks.

Or. en

Selgitus

Samuti, kui eeskirjade laiendamine mitteliikmetele (artikkel 110), ei tohiks olla võimalik ka 
rahalise sissemakse nõude laiendamine mitteliikmetele.

Muudatusettepanek 1824
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mitteliikmetelt saadav rahaline toetus välja jäetud
Kui tunnustatud tootjaorganisatsiooni, 
tunnustatud tootjaorganisatsiooni liidu 
või tunnustatud tootmisharudevahelise 
organisatsiooni eeskirju laiendatakse 
artikli 110 kohaselt ning kõnealuste 
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eeskirjadega hõlmatud meetmed toovad 
üldist majanduslikku kasu isikutele, kelle 
tegevus on seotud asjaomaste toodetega, 
võib tunnustuse andnud liikmesriik 
otsustada, et üksikisikud või rühmad, kes 
ei ole selle organisatsiooni liikmed, aga 
saavad nendest meetmetest kasu, 
maksavad organisatsioonile täielikult või 
osaliselt summa, mida maksavad selle 
liikmed, ulatuses, milles sellised 
osamaksed on ette nähtud kõnealuste 
meetmete kohaldamisest tekkivate kulude 
katmiseks.

Or. en

Selgitus

See artikkel võimaldaks sundida tootjaorganisatsioonide või tootmisharudevaheliste 
organisatsioonide mitteliikmeid tegema rahalisi sissemakseid tootjaorganisatsioonidele, mille 
liikmed nad ei ole.

Muudatusettepanek 1825
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mitteliikmetelt saadav rahaline toetus välja jäetud
Kui tunnustatud tootjaorganisatsiooni, 
tunnustatud tootjaorganisatsiooni liidu 
või tunnustatud tootmisharudevahelise 
organisatsiooni eeskirju laiendatakse 
artikli 110 kohaselt ning kõnealuste 
eeskirjadega hõlmatud meetmed toovad 
üldist majanduslikku kasu isikutele, kelle 
tegevus on seotud asjaomaste toodetega, 
võib tunnustuse andnud liikmesriik 
otsustada, et üksikisikud või rühmad, kes 
ei ole selle organisatsiooni liikmed, aga 
saavad nendest meetmetest kasu, 
maksavad organisatsioonile täielikult või 
osaliselt summa, mida maksavad selle 
liikmed, ulatuses, milles sellised 
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osamaksed on ette nähtud kõnealuste 
meetmete kohaldamisest tekkivate kulude 
katmiseks.

Or. en

Selgitus

Samuti ei tohiks tootjaorganisatsioonide, tootjaorganisatsioonide ühenduste või 
tootmisharudevaheliste organisatsioonide mitteliikmetel olla kohustust teha nendele 
organisatsioonidele rahalisi sissemakseid.

Muudatusettepanek 1826
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui tunnustatud tootjaorganisatsiooni, 
tunnustatud tootjaorganisatsiooni liidu või 
tunnustatud tootmisharudevahelise 
organisatsiooni eeskirju laiendatakse artikli 
110 kohaselt ning kõnealuste eeskirjadega 
hõlmatud meetmed toovad üldist 
majanduslikku kasu isikutele, kelle tegevus 
on seotud asjaomaste toodetega, võib 
tunnustuse andnud liikmesriik otsustada, et
üksikisikud või rühmad, kes ei ole selle 
organisatsiooni liikmed, aga saavad 
nendest meetmetest kasu, maksavad 
organisatsioonile täielikult või osaliselt 
summa, mida maksavad selle liikmed, 
ulatuses, milles sellised osamaksed on ette 
nähtud kõnealuste meetmete kohaldamisest 
tekkivate kulude katmiseks.

Kui tunnustatud tootjaorganisatsiooni, 
tunnustatud tootjaorganisatsiooni liidu või 
tunnustatud tootmisharudevahelise 
organisatsiooni eeskirju laiendatakse artikli 
110 kohaselt ning kõnealuste eeskirjadega 
hõlmatud meetmed toovad üldist 
majanduslikku kasu ettevõtjatele, kelle 
tegevus on seotud asjaomaste toodetega, 
võib tunnustuse andnud liikmesriik 
otsustada, et üksikud ettevõtjad või 
rühmad, kes ei ole selle organisatsiooni 
liikmed, aga saavad nendest meetmetest 
kasu, maksavad organisatsioonile täielikult 
või osaliselt summa, mida maksavad selle 
liikmed, ulatuses, milles sellised 
osamaksed on ette nähtud kõnealuste 
meetmete kohaldamisest tekkivate kulude 
katmiseks.

Or. es

Muudatusettepanek 1827
Peter Jahr, Albert Deß
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui tunnustatud tootjaorganisatsiooni, 
tunnustatud tootjaorganisatsiooni liidu või 
tunnustatud tootmisharudevahelise 
organisatsiooni eeskirju laiendatakse artikli 
110 kohaselt ning kõnealuste eeskirjadega 
hõlmatud meetmed toovad üldist 
majanduslikku kasu isikutele, kelle tegevus 
on seotud asjaomaste toodetega, võib 
tunnustuse andnud liikmesriik otsustada, et 
üksikisikud või rühmad, kes ei ole selle 
organisatsiooni liikmed, aga saavad 
nendest meetmetest kasu, maksavad 
organisatsioonile täielikult või osaliselt 
summa, mida maksavad selle liikmed, 
ulatuses, milles sellised osamaksed on ette 
nähtud kõnealuste meetmete kohaldamisest 
otseselt tekkivate kulude katmiseks.

Kui tunnustatud tootjaorganisatsiooni, 
tunnustatud tootjaorganisatsiooni liidu või 
tunnustatud tootmisharudevahelise 
organisatsiooni eeskirju laiendatakse artikli 
110 kohaselt ning kõnealuste eeskirjadega 
hõlmatud meetmed toovad üldist 
majanduslikku kasu isikutele, kelle tegevus 
on seotud asjaomaste toodetega, võib 
tunnustuse andnud liikmesriik otsustada, et 
üksikisikud või rühmad, kes ei ole selle 
organisatsiooni liikmed, aga saavad 
nendest meetmetest kasu, maksavad 
organisatsioonile täielikult või osaliselt 
summa, mida maksavad selle liikmed, 
ulatuses, milles sellised osamaksed on ette 
nähtud kõnealuste meetmete kohaldamisest 
tekkivate kulude katmiseks.

Or. de

Muudatusettepanek 1828
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 111 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui tunnustatud tootjaorganisatsiooni, 
tunnustatud tootjaorganisatsiooni liidu või 
tunnustatud tootmisharudevahelise 
organisatsiooni eeskirju laiendatakse artikli 
110 kohaselt ning kõnealuste eeskirjadega 
hõlmatud meetmed toovad üldist 
majanduslikku kasu isikutele, kelle tegevus 
on seotud asjaomaste toodetega, võib 
tunnustuse andnud liikmesriik otsustada, et 
üksikisikud või rühmad, kes ei ole selle 
organisatsiooni liikmed, aga saavad 

Kui tunnustatud tootjaorganisatsiooni, 
tunnustatud tootjaorganisatsiooni liidu või 
tunnustatud tootmisharudevahelise 
organisatsiooni eeskirju laiendatakse artikli 
110 kohaselt ning kõnealuste eeskirjadega 
hõlmatud meetmed toovad üldist 
majanduslikku kasu isikutele, kelle tegevus 
on seotud asjaomaste toodetega, võib 
tunnustuse andnud liikmesriik otsustada, et 
üksikisikud või rühmad, lisaks töötlejatele 
ja kauplejatele, kes ei ole selle 
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nendest meetmetest kasu, maksavad 
organisatsioonile täielikult või osaliselt 
summa, mida maksavad selle liikmed, 
ulatuses, milles sellised osamaksed on ette 
nähtud kõnealuste meetmete kohaldamisest 
tekkivate kulude katmiseks.

organisatsiooni liikmed, aga saavad 
nendest meetmetest kasu, maksavad 
organisatsioonile täielikult või osaliselt 
summa, mida maksavad selle liikmed, 
ulatuses, milles sellised osamaksed on ette 
nähtud kõnealuste meetmete kohaldamisest
otseselt tekkivate kulude katmiseks.

Or. it

Muudatusettepanek 1829
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Samuti, kui tootmisharudevaheline 
organisatsioon tubakasektoris tegeleb ühe 
või enama tegevusega, mida nimetatakse 
käesoleva lõigu teises taandes, ja see on 
nende ettevõtjate üldistes majanduslikes 
huvides, kelle tegevus on seotud ühe või 
mitme asjaomase tootega, võib tunnustuse 
andnud liikmesriik või komisjon (kui 
tunnustuse annab komisjon) otsustada, et 
üksikud ettevõtjad või rühmad, kes ei ole 
selle organisatsiooni liikmed, kuid saavad 
tegevusest kasu, maksavad 
organisatsioonile summa, mis vastab 
täielikult või osaliselt organisatsiooni 
liikmetelt nõutavale rahalisele toetusele,
tingimusel, et asjaomane summa on ette 
nähtud otseselt kõnealusest tegevusest 
tulenevate kulude katmiseks.
Eelmises taandes nimetatud tegevused 
peavad olema seotud vähemalt ühega 
järgmistest eesmärkidest:
a) toodete lisandväärtuse, eelkõige uute, 
rahvatervisele ohutute kasutusalade 
uuringud;
b) uuringud lehttubaka või pallpakendis 
tubaka kvaliteedi parandamiseks;
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c) taimekaitsevahendite kasutamise 
vähendamist ning mulla ja keskkonna 
kaitset tagavate viljelusmeetodite 
uuringud.

Or. es

Muudatusettepanek 1830
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Samuti, kui tootmisharudevaheline 
organisatsioon tubakasektoris tegeleb ühe 
või enama tegevusega, mida nimetatakse 
käesoleva lõigu teises taandes, ja see on 
nende ettevõtjate üldistes majanduslikes 
huvides, kelle tegevus on seotud ühe või 
mitme asjaomase tootega, võib tunnustuse 
andnud liikmesriik või komisjon (kui 
tunnustuse annab komisjon) otsustada, et 
üksikud ettevõtjad või rühmad, kes ei ole 
selle organisatsiooni liikmed, kuid saavad 
tegevusest kasu, maksavad 
organisatsioonile summa, mis vastab 
täielikult või osaliselt organisatsiooni 
liikmetelt nõutavale rahalisele toetusele, 
tingimusel, et asjaomane summa on ette 
nähtud otseselt kõnealusest tegevusest 
tulenevate kulude katmiseks.
Eelmises taandes nimetatud tegevused 
peavad olema seotud vähemalt ühega 
järgmistest eesmärkidest:
a) toodete lisandväärtuse, eelkõige uute, 
rahvatervisele ohutute kasutusalade 
uuringud;
b) uuringud lehttubaka või pallpakendis 
tubaka kvaliteedi parandamiseks;
c) taimekaitsevahendite kasutamise 
vähendamist ning mulla ja keskkonna 
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kaitset tagavate viljelusmeetodite 
uuringud.

Or. es

Selgitus

Tuleks lisada uus lõige artikli 126 lõigete 1 ja 2 sätete kohta, mis käsitlevad ühist 
turukorraldust, mis kehtib mitteliikmete poolt kvootide maksmise kohta 
tootmisharudevaheliste organisatsioonide puhul tubakasektoris, mis ei ole seotud eeskirjade 
laiendamisega, vaid tegevustega, millest saavad kasu ka need ettevõtjad, kes ei kuulu 
tootmisharudevahelisesse sektorisse.

Muudatusettepanek 1831
Brian Simpson, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 112

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 112 välja jäetud
Pakkumise turunõuetega kohandamist 

hõlbustavad meetmed
Võttes arvesse vajadust soodustada 
artiklites 106–108 kirjeldatud 
organisatsioonide tegevust, mis 
hõlbustaks pakkumise kohandamist 
turunõuetega, välja arvatud turult 
kõrvaldamisega seotud tegevust, antakse 
komisjonile artikli 160 kohaselt õigus 
võtta vastu delegeeritud õigusakte, milles 
käsitletakse elustaime-, veise- ja 
vasikaliha-, sealiha-, lamba- ja kitseliha-, 
muna- ja linnulihasektori suhtes järgmisi 
meetmeid:
(a) kvaliteedi parandamine;
(b) parema tootmis-, töötlemis- ja 
turustuskorralduse edendamine;
(c) turuhinnadünaamika registreerimise 
hõlbustamine;
(d) kasutatud tootmisvahenditel 
põhinevate lühi- ja pikaajaliste 
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prognooside tegemise lubamine.

Or. en

Selgitus

Käesolev artikkel võimaldab komisjonil võtta vastu delegeeritud õigusakte teatavates 
sektorites, et kohandada tarned turunõuetele vastavaks. Seda sätet ei ole kunagi kasutatud ja 
see on vastuolus ühise põllumajanduspoliitika jätkuva turule orienteeritusega.

Muudatusettepanek 1832
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 112

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 112 välja jäetud
Pakkumise turunõuetega kohandamist 

hõlbustavad meetmed
Võttes arvesse vajadust soodustada 
artiklites 106–108 kirjeldatud 
organisatsioonide tegevust, mis 
hõlbustaks pakkumise kohandamist 
turunõuetega, välja arvatud turult 
kõrvaldamisega seotud tegevust, antakse 
komisjonile artikli 160 kohaselt õigus 
võtta vastu delegeeritud õigusakte, milles 
käsitletakse elustaime-, veise- ja 
vasikaliha-, sealiha-, lamba- ja kitseliha-, 
muna- ja linnulihasektori suhtes järgmisi 
meetmeid:
(a) kvaliteedi parandamine;
(b) parema tootmis-, töötlemis- ja 
turustuskorralduse edendamine;
(c) turuhinnadünaamika registreerimise 
hõlbustamine;
(d) kasutatud tootmisvahenditel 
põhinevate lühi- ja pikaajaliste 
prognooside tegemise lubamine.

Or. en
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Muudatusettepanek 1833
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 112

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 112 välja jäetud
Pakkumise turunõuetega kohandamist 

hõlbustavad meetmed
Võttes arvesse vajadust soodustada 
artiklites 106–108 kirjeldatud 
organisatsioonide tegevust, mis 
hõlbustaks pakkumise kohandamist 
turunõuetega, välja arvatud turult 
kõrvaldamisega seotud tegevust, antakse 
komisjonile artikli 160 kohaselt õigus 
võtta vastu delegeeritud õigusakte, milles 
käsitletakse elustaime-, veise- ja 
vasikaliha-, sealiha-, lamba- ja kitseliha-, 
muna- ja linnulihasektori suhtes järgmisi 
meetmeid:
(a) kvaliteedi parandamine;
(b) parema tootmis-, töötlemis- ja 
turustuskorralduse edendamine;
(c) turuhinnadünaamika registreerimise 
hõlbustamine;
(d) kasutatud tootmisvahenditel 
põhinevate lühi- ja pikaajaliste 
prognooside tegemise lubamine.

Or. en

Selgitus

See on vastuolus ÜPP jätkuva turule orienteeritusega.

Muudatusettepanek 1834
Diane Dodds
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 112

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 112 välja jäetud
Pakkumise turunõuetega kohandamist 

hõlbustavad meetmed
Võttes arvesse vajadust soodustada 
artiklites 106–108 kirjeldatud 
organisatsioonide tegevust, mis 
hõlbustaks pakkumise kohandamist 
turunõuetega, välja arvatud turult 
kõrvaldamisega seotud tegevust, antakse 
komisjonile artikli 160 kohaselt õigus 
võtta vastu delegeeritud õigusakte, milles 
käsitletakse elustaime-, veise- ja 
vasikaliha-, sealiha-, lamba- ja kitseliha-, 
muna- ja linnulihasektori suhtes järgmisi 
meetmeid:
(a) kvaliteedi parandamine;
(b) parema tootmis-, töötlemis- ja 
turustuskorralduse edendamine;
(c) turuhinnadünaamika registreerimise 
hõlbustamine;
(d) kasutatud tootmisvahenditel 
põhinevate lühi- ja pikaajaliste 
prognooside tegemise lubamine.

Or. en

Muudatusettepanek 1835
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 112 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võttes arvesse vajadust soodustada 
artiklites 106–108 kirjeldatud 
organisatsioonide tegevust, mis hõlbustaks 
pakkumise kohandamist turunõuetega, 

Võttes arvesse vajadust soodustada 
artiklites 106–108 kirjeldatud 
organisatsioonide tegevust, mis hõlbustaks 
pakkumise kohandamist turunõuetega, 
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välja arvatud turult kõrvaldamisega seotud 
tegevust, antakse komisjonile artikli 160 
kohaselt õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, milles käsitletakse elustaime-, 
veise- ja vasikaliha-, sealiha-, lamba- ja 
kitseliha-, muna- ja linnulihasektori
suhtes järgmisi meetmeid:

välja arvatud turult kõrvaldamisega seotud 
tegevust, antakse komisjonile artikli 160 
kohaselt õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, milles käsitletakse ilma 
konkreetsete tootmispiirangute 
süsteemideta sektorite suhtes järgmisi 
meetmeid:

Or. es

Selgitus

Käesolevas artiklis toodud meetmeid laiendatakse kõigile sektoritele, välja arvatud need, 
millel juba on tootmispiirangute süsteemid.

Muudatusettepanek 1836
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 112 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võttes arvesse vajadust soodustada 
artiklites 106–108 kirjeldatud 
organisatsioonide tegevust, mis hõlbustaks 
pakkumise kohandamist turunõuetega, 
välja arvatud turult kõrvaldamisega seotud 
tegevust, antakse komisjonile artikli 160 
kohaselt õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, milles käsitletakse elustaime-, 
veise- ja vasikaliha-, sealiha-, lamba- ja 
kitseliha-, muna- ja linnulihasektori
suhtes järgmisi meetmeid:

Võttes arvesse vajadust soodustada 
artiklites 106–108 kirjeldatud 
organisatsioonide tegevust, mis hõlbustaks 
pakkumise kohandamist turunõuetega, 
välja arvatud turult kõrvaldamisega seotud 
tegevust, antakse komisjonile artikli 160 
kohaselt õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, milles käsitletakse kõigi artikli 
1 lõikes 2 nimetatud sektorite suhtes 
järgmisi meetmeid:

Or. es

Selgitus

Olemasolevaid turusekkumise ja -juhtimise mehhanisme tuleks parandada ja täiendada 
turuhäirete korral rakendatavate vahenditega ja konkreetsete tarnimise korraldamise 
vahenditega, mis peaksid koos moodustama turvavõrgu, et kaitsta põllumajandustootjaid 
ülemäärase hinnavolatiilsuse eest ja saavutada ühise põllumajanduspoliitika peamine 
strateegiline eesmärk: toiduga kindlustatus ja põllumajandustootjate sissetulekute 
säilitamine.
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Muudatusettepanek 1837
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 112 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võttes arvesse vajadust soodustada 
artiklites 106–108 kirjeldatud 
organisatsioonide tegevust, mis hõlbustaks 
pakkumise kohandamist turunõuetega, 
välja arvatud turult kõrvaldamisega seotud 
tegevust, antakse komisjonile artikli 160 
kohaselt õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, milles käsitletakse elustaime-, 
veise- ja vasikaliha-, sealiha-, lamba- ja 
kitseliha-, muna- ja linnulihasektori
suhtes järgmisi meetmeid:

Võttes arvesse vajadust soodustada 
artiklites 106–108 kirjeldatud 
organisatsioonide tegevust, mis hõlbustaks 
pakkumise kohandamist turunõuetega, 
välja arvatud turult kõrvaldamisega seotud 
tegevust, antakse komisjonile artikli 160 
kohaselt õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, milles käsitletakse kõigi artikli 
1 lõikes 2 nimetatud sektorite suhtes 
järgmisi meetmeid:

Or. es

Selgitus

Kõigile sektoritele tuleks anda võimalus kasutada kõnealuseid meetmeid, sest nende ees 
seisvad probleemid mõjutavad neid kõiki.

Muudatusettepanek 1838
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 112 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võttes arvesse vajadust soodustada 
artiklites 106–108 kirjeldatud 
organisatsioonide tegevust, mis hõlbustaks 
pakkumise kohandamist turunõuetega, 
välja arvatud turult kõrvaldamisega seotud 
tegevust, antakse komisjonile artikli 160 
kohaselt õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, milles käsitletakse elustaime-, 
veise- ja vasikaliha-, sealiha-, lamba- ja 
kitseliha-, muna- ja linnulihasektori 

Võttes arvesse vajadust soodustada 
artiklites 106–108 kirjeldatud 
organisatsioonide tegevust, mis hõlbustaks 
pakkumise kohandamist turunõuetega, 
välja arvatud turult kõrvaldamisega seotud 
tegevust, antakse komisjonile artikli 160 
kohaselt õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte:
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suhtes järgmisi meetmeid:

Or. en

Muudatusettepanek 1839
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 112 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võttes arvesse vajadust soodustada 
artiklites 106–108 kirjeldatud 
organisatsioonide tegevust, mis hõlbustaks 
pakkumise kohandamist turunõuetega, 
välja arvatud turult kõrvaldamisega seotud 
tegevust, antakse komisjonile artikli 160 
kohaselt õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, milles käsitletakse elustaime-, 
veise- ja vasikaliha-, sealiha-, lamba- ja 
kitseliha-, muna- ja linnulihasektori 
suhtes järgmisi meetmeid:

Võttes arvesse vajadust soodustada 
artiklites 106–108 kirjeldatud 
organisatsioonide tegevust, mis hõlbustaks 
pakkumise kohandamist turunõuetega, 
välja arvatud turult kõrvaldamisega seotud 
tegevust, antakse komisjonile artikli 160 
kohaselt õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte järgnevate meetmete kohta:

Or. pt

Muudatusettepanek 1840
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 112 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Et hõlbustada põllumajandustarnete 
kohandamist turunõuetele vastavaks, 
võivad liikmesriigid võtta 
maakorraldusmeetmeid, pakkudes ainult 
noortele põllumajandustootjatele mõeldud 
soodustingimustel toetust uute 
põllumajandusstruktuuride ostmiseks.

Or. it
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Muudatusettepanek 1841

Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 112 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kuigi komisjon ei ole vastu võtnud 
sellekohast delegeeritud õigusakti, võivad 
artiklites 106–108 nimetatud 
organisatsioonid siiski võtta nende 
tegevusvaldkondadega seotud meetmeteid.

Or. fr

Muudatusettepanek 1842
Brian Simpson, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 113

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 113 välja jäetud
Turustamiseeskirjad veinide ühisturu 

toimimise parandamiseks ja 
stabiliseerimiseks

Veinide (sealhulgas viinamarjade, 
viinamarjavirrete ja veinide, millest need 
on saadud) ühisturu toimimise 
parandamiseks ja stabiliseerimiseks 
võivad tootjaliikmesriigid, eelkõige 
artikli 108 kohaselt tunnustatud 
tootmisharudevaheliste organisatsioonide 
otsustega, kehtestada tarne 
reguleerimiseks turustamiseeskirju.
Kõnealused eeskirjad on 
proportsionaalsed saavutatavate 
eesmärkidega ja need ei tohi:
(a) olla seotud asjaomase toote 
esmaturustuse järgsete tehingutega;
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(b) lubada hindade kindlaksmääramist, 
sealhulgas juhul, kui hinnad määratakse 
juhindumiseks või soovitusena;
(c) teha kättesaamatuks üldiselt 
saadaoleva aastakäigu ülemäärast osa;
(d) luua võimalusi selleks, et keelduda 
riiklike ja liidu sertifikaatide 
väljaandmisest, mida on vaja veini 
ringlusse laskmiseks ja turustamiseks, kui 
turustamine on kooskõlas kõnealuste 
eeskirjadega.

Or. en

Selgitus

See artikkel annab liikmesriikidele võimaluse kehtestada turustamiseeskirjad, mis 
reguleerivad tarnet veiniturul. See on vastuolus ühise põllumajanduspoliitika jätkuva turule 
orienteeritusega.

Muudatusettepanek 1843
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 113

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 113 välja jäetud
Turustamiseeskirjad veinide ühisturu 

toimimise parandamiseks ja 
stabiliseerimiseks

Veinide (sealhulgas viinamarjade, 
viinamarjavirrete ja veinide, millest need 
on saadud) ühisturu toimimise 
parandamiseks ja stabiliseerimiseks 
võivad tootjaliikmesriigid, eelkõige 
artikli 108 kohaselt tunnustatud 
tootmisharudevaheliste organisatsioonide 
otsustega, kehtestada tarne 
reguleerimiseks turustamiseeskirju.
Kõnealused eeskirjad on 
proportsionaalsed saavutatavate 
eesmärkidega ja need ei tohi:
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(a) olla seotud asjaomase toote 
esmaturustuse järgsete tehingutega;
(b) lubada hindade kindlaksmääramist, 
sealhulgas juhul, kui hinnad määratakse 
juhindumiseks või soovitusena;
(c) teha kättesaamatuks üldiselt 
saadaoleva aastakäigu ülemäärast osa;
(d) luua võimalusi selleks, et keelduda 
riiklike ja liidu sertifikaatide 
väljaandmisest, mida on vaja veini 
ringlusse laskmiseks ja turustamiseks, kui 
turustamine on kooskõlas kõnealuste 
eeskirjadega.

Or. en

Selgitus

Oleme vastu ühise turukorralduse teatavate sektorite erikohtlemisele.

Muudatusettepanek 1844
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 113

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 113 välja jäetud
Turustamiseeskirjad veinide ühisturu 

toimimise parandamiseks ja 
stabiliseerimiseks

Veinide (sealhulgas viinamarjade, 
viinamarjavirrete ja veinide, millest need 
on saadud) ühisturu toimimise 
parandamiseks ja stabiliseerimiseks 
võivad tootjaliikmesriigid, eelkõige 
artikli 108 kohaselt tunnustatud 
tootmisharudevaheliste organisatsioonide 
otsustega, kehtestada tarne 
reguleerimiseks turustamiseeskirju.
Kõnealused eeskirjad on 
proportsionaalsed saavutatavate 
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eesmärkidega ja need ei tohi:
(a) olla seotud asjaomase toote 
esmaturustuse järgsete tehingutega;
(b) lubada hindade kindlaksmääramist, 
sealhulgas juhul, kui hinnad määratakse 
juhindumiseks või soovitusena;
(c) teha kättesaamatuks üldiselt 
saadaoleva aastakäigu ülemäärast osa;
(d) luua võimalusi selleks, et keelduda 
riiklike ja liidu sertifikaatide 
väljaandmisest, mida on vaja veini 
ringlusse laskmiseks ja turustamiseks, kui 
turustamine on kooskõlas kõnealuste 
eeskirjadega.

Or. en

Muudatusettepanek 1845
Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 113

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 113 välja jäetud
Turustamiseeskirjad veinide ühisturu 

toimimise parandamiseks ja 
stabiliseerimiseks

Veinide (sealhulgas viinamarjade, 
viinamarjavirrete ja veinide, millest need 
on saadud) ühisturu toimimise 
parandamiseks ja stabiliseerimiseks 
võivad tootjaliikmesriigid, eelkõige 
artikli 108 kohaselt tunnustatud 
tootmisharudevaheliste organisatsioonide 
otsustega, kehtestada tarne 
reguleerimiseks turustamiseeskirju.
Kõnealused eeskirjad on 
proportsionaalsed saavutatavate 
eesmärkidega ja need ei tohi:
(a) olla seotud asjaomase toote 



PE494.588v01-00 168/170 AM\910137ET.doc

ET

esmaturustuse järgsete tehingutega;
(b) lubada hindade kindlaksmääramist, 
sealhulgas juhul, kui hinnad määratakse 
juhindumiseks või soovitusena;
(c) teha kättesaamatuks üldiselt 
saadaoleva aastakäigu ülemäärast osa;
(d) luua võimalusi selleks, et keelduda 
riiklike ja liidu sertifikaatide 
väljaandmisest, mida on vaja veini 
ringlusse laskmiseks ja turustamiseks, kui 
turustamine on kooskõlas kõnealuste 
eeskirjadega.

Or. en

Muudatusettepanek 1846
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 113

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 113 välja jäetud
Turustamiseeskirjad veinide ühisturu 

toimimise parandamiseks ja 
stabiliseerimiseks

Veinide (sealhulgas viinamarjade, 
viinamarjavirrete ja veinide, millest need 
on saadud) ühisturu toimimise 
parandamiseks ja stabiliseerimiseks 
võivad tootjaliikmesriigid, eelkõige 
artikli 108 kohaselt tunnustatud 
tootmisharudevaheliste organisatsioonide 
otsustega, kehtestada tarne 
reguleerimiseks turustamiseeskirju.
Kõnealused eeskirjad on 
proportsionaalsed saavutatavate 
eesmärkidega ja need ei tohi:
(a) olla seotud asjaomase toote 
esmaturustuse järgsete tehingutega;
(b) lubada hindade kindlaksmääramist, 
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sealhulgas juhul, kui hinnad määratakse 
juhindumiseks või soovitusena;
(c) teha kättesaamatuks üldiselt 
saadaoleva aastakäigu ülemäärast osa;
(d) luua võimalusi selleks, et keelduda 
riiklike ja liidu sertifikaatide 
väljaandmisest, mida on vaja veini 
ringlusse laskmiseks ja turustamiseks, kui 
turustamine on kooskõlas kõnealuste 
eeskirjadega.

Or. en

Muudatusettepanek 1847
George Lyon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 113 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Turustamiseeskirjad veinide ühisturu 
toimimise parandamiseks ja 
stabiliseerimiseks

Eeskirjad veinide ühisturu toimimise 
parandamiseks ja stabiliseerimiseks

Or. en

Muudatusettepanek 1848
George Lyon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 113 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Veinide (sealhulgas viinamarjade, 
viinamarjavirrete ja veinide, millest need 
on saadud) ühisturu toimimise 
parandamiseks ja stabiliseerimiseks võivad 
tootjaliikmesriigid, eelkõige artikli 108 
kohaselt tunnustatud 
tootmisharudevaheliste organisatsioonide 
otsustega, kehtestada tarne reguleerimiseks

Veinide (sealhulgas viinamarjade, 
viinamarjavirrete ja veinide, millest need 
on saadud) ühisturu toimimise 
parandamiseks ja stabiliseerimiseks võivad 
tootjaliikmesriigid, eelkõige artikli 108 
kohaselt tunnustatud 
tootmisharudevaheliste organisatsioonide 
otsustega, kehtestada tarne reguleerimiseks
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turustamiseeskirju. eeskirju.

Or. en

Selgitus

Arvestades istutusõiguste lõppemisega, peaks tootja-liikmesriikidel olema lubatud seoses 
tootmispotentsiaaliga võtta meetmeid, mis ei pruugi olla seotud turustamisega. 


