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Muudatusettepanek 1
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 613

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 2
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 90–94, 623–640

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 Artikkel 7

Võrdlushinnad Võrdlushinnad
Järgmised võrdlushinnad on kindlaks 
määratud: 

1. II osa I pealkirja I peatüki ja V osa 
I peatüki kohaldamiseks on kindlaks 
määratud järgmised võrdlushinnad:

a) teraviljasektor: 101,31 eurot/tonn, mis 
on seotud lattu tarnitud kauba hulgimüügi 

a) 101,31 eurot/tonn, mis on seotud lattu 
tarnitud kauba hulgimüügi etapiga enne 
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etapiga enne mahalaadimist; mahalaadimist;
b) III lisa punktis A määratletud 
standardkvaliteediga koorimata riis:150 
eurot/tonn, mis on seotud lattu tarnitud 
kauba hulgimüügi etapiga enne 
mahalaadimist;

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

c) III lisa punktis B määratletud 
standardkvaliteediga pakkimata suhkur, 
mis on hangitud tehasest:

c) III lisa punktis B määratletud 
standardkvaliteediga pakkimata suhkur, 
mis on hangitud tehasest:

i) valge suhkur: 404,4 eurot/tonn; i) valge suhkur: 404,4 eurot/tonn;

ii) toorsuhkur: 335,2 eurot/tonn. ii) toorsuhkur: 335,2 eurot/tonn.
d) veise- ja vasikalihasektor: 2 224 eurot 
R3-kvaliteediklassi isasveiste rümba tonni 
kohta, nagu on sätestatud artikli 18 lõike 8
kohaselt liidu täiskasvanud veiste rümpade 
klassifitseerimisskaalas;

d) veise- ja vasikalihasektor: 2 224 eurot 
R3-kvaliteediklassi isasveiste rümba tonni 
kohta, nagu on sätestatud artikli 9 a
kohaselt liidu täiskasvanud veiste rümpade 
klassifitseerimisskaalas;

e) piima- ja piimatootesektor: e) piima- ja piimatootesektor:
i) 246,39 eurot 100 kg või kohta; i) 246,39 eurot 100 kg või kohta;

ii) 169,80 eurot 100 kg lõssipulbri kohta; ii) 169,80 eurot 100 kg lõssipulbri kohta;
f) sealihasektor: 1 509,39 eurot 
standardkvaliteediga searümba tonni kohta, 
mis on määratletud kaalu ja tailihasisalduse 
alusel, nagu on sätestatud artikli 18 lõike 8
kohaselt liidu searümpade 
klassifitseerimisskaalale järgmiselt:

f) sealihasektor: 1 509,39 eurot 
standardkvaliteediga searümba tonni kohta, 
mis on määratletud kaalu ja tailihasisalduse 
alusel, nagu on sätestatud artikli 9 a
kohaselt liidu searümpade 
klassifitseerimisskaalale järgmiselt:

i) 60–120 kg kaaluvad rümbad: klass E; i) 60–120 kg kaaluvad rümbad: klass E;

ii) 120–180 kg kaaluvad rümbad: klass R. ii) 120–180 kg kaaluvad rümbad: klass R.

f a) oliiviõli sektor:
i) 2388 eurot tonni kohta ekstra 
neitsioliiviõli puhul;
ii) 2295 eurot tonni kohta neitsioliiviõli 
puhul;
iii) 1524 eurot tonni kohta lambiõli puhul, 
mille vabade rasvhapete määr on kaks 
(seda summat vähendatakse 36,70 euro 
võrra tonnilt iga happesuse lisaühiku 
kohta).
1 a. Võrdlushinnad vaadatakse 
regulaarselt läbi objektiivsete 
kriteeriumide alusel, milleks on nimelt 
muutused tootmises, tootmiskulud, 
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eelkõige sisendvahendite maksumus ja 
turutrendid. Vajaduse korral 
võrdlushinnad ajakohastatakse 
aluslepingu artikli 43 lõikes 2 sätestatud 
korras.
Läbivaatamise ajavahemikud võivad 
tootekategooriate lõikes erineda ning 
nende puhul võetakse arvesse iga 
tootekategooria volatiilsusmustrit.

Or. en

Muudatusettepanek 3
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 96

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 a
Liidu skaalad ja kontroll

1. Liidu rümpade 
klassifitseerimisskaalasid kohaldatakse 
vastavalt III a lisas sätestatud eeskirjadele 
järgmistes sektorites:
a) veise- ja vasikalihasektor täiskasvanud 
veiserümpade puhul;
b) sealihasektor muude kui aretuseks 
kasutatud sigade rümpade puhul;
Lamba- ja kitselihasektoris võivad 
liikmesriigid kohaldada liidu 
lambarümpade klassifitseerimisskaalat 
vastavalt III lisa punktis C sätestatud 
eeskirjadele.
2. Kohapealseid kontrolle seoses 
täiskasvanud veiste ja lammaste rümpade 
klassifitseerimisega viib liidu nimel läbi 
liidu kontrollikomitee, kuhu kuuluvad 
komisjoni eksperdid ja liikmesriikide 
määratud eksperdid. Komitee annab 
läbiviidud kontrollimistest aru komisjonile
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ja liikmesriikidele.
Liit kannab teostatud kontrollidest 
tulenevad kulud.

Or. en

Muudatusettepanek 4
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 97, 652–658

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10 Artikkel 10
Riikliku sekkumise tingimustele
vastavad tooted

Riikliku sekkumise tingimustele 
vastavad tooted

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

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

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

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

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

d) või, mis on valmistatud liidu tunnustatud 
ettevõttes otseselt ja ainult pastöriseeritud 
koorest, mis on saadud otseselt ja ainult 
lehmapiimast ning mille 
piimarasvasisaldus on vähemalt 82 % 
massist ja maksimaalne veesisaldus 16 % 
massist;

d) või, mis on valmistatud liidu tunnustatud 
ettevõttes otseselt ja ainult pastöriseeritud 
koorest, mis on saadud otseselt ja ainult 
lehmapiimast ning mille 
piimarasvasisaldus on vähemalt 82 % 
massist ja maksimaalne veesisaldus 16 % 
massist;

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 5
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 670

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11 Artikkel 11
Riikliku sekkumise ajavahemikud Riikliku sekkumise ajavahemikud

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

a) pehme nisu, odra ja maisi puhul 1. 
novembrist 31. maini;
b) koorimata riisi puhul 1. aprillist 31. 
juulini;
c) veise- ja vasikaliha puhul kogu 
turustusaasta jooksul;
d) või ja lõssipulbri puhul 1. märtsist 
31. augustini.

Or. en

Muudatusettepanek 6
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 101, 102, 680, 
691

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12 Artikkel 12
Riikliku sekkumise alustamine ja

lõpetamine
Riikliku sekkumise alustamine ja 

lõpetamine
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1. Artiklis 11 osutatud ajavahemike 
jooksul:

1. Riiklik sekkumine:

a) alustatakse riiklikku sekkumist pehme 
nisu, või ja lõssipulbri puhul;

a) riiklikku sekkumist alustatakse pehme 
nisu, või ja lõssipulbri puhul;

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

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

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

c) alustab komisjon ilma artikli 162 
lõikeid 2 ja 3 kohaldamata vastuvõetud
rakendusaktidega riiklikku sekkumist 
veise- ja vasikalihasektori puhul, kui 
liikmesriigi või liikmesriigi piirkonna 
artikli 19 punkti a kohaselt määratud
võrdlusperioodi veise- ja vasikaliha 
keskmine turuhind, mis on registreeritud 
artikli 9 a kohaselt vastu võetud liidu 
rümpade klassifitseerimisskaala alusel, 
langeb vaatlusperioodil alla 90 % artikli 7 
lõike 1 punktis d fikseeritud võrdlushinda.

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

2. Komisjon lõpetab riikliku sekkumise 
ilma artikli 162 lõikeid 2 ja 3 
kohaldamata vastuvõetud
rakendusaktidega veise- ja 
vasikalihasektori puhul, kui artikli 19 
punkti a kohaselt vastuvõetud 
võrdlusperioodi jooksul ei ole lõike 1 
punktiga c ettenähtud tingimused enam 
täidetud.

Or. en

Muudatusettepanek 7
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 103–104, 708
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 13 Artikkel 13
Kokkuostmine kindlaksmääratud 
hinnaga või hankemenetluse teel

Kokkuostmine kindlaksmääratud 
hinnaga või hankemenetluse teel

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

1. Kui on alustatud artikli 12 lõike 1 
punkti a kohast riiklikku sekkumist, on iga 
artiklis 11 osutatud perioodi puhul 
artikli 14 lõikes 2 kindlaksmääratud 
hinnaga kokkuostmise aluseks järgmised 
piirmäärad:

a) pehme nisu puhul 3 miljonit tonni; a) pehme nisu puhul 3 miljonit tonni;

b) või puhul 30 000 tonni; b) või puhul 70 000 tonni;
c) lõssipulbri puhul 109 000 tonni. c) lõssipulbri puhul 109 000 tonni.

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 8
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 105–106, 719
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 14 Artikkel 14
Riikliku sekkumise hinnad Riikliku sekkumise hinnad

1. Riikliku sekkumise hinnad: 1. Riikliku sekkumise hinnad:
a) riikliku sekkumise raames kokku 
ostetavate toodete hind, kui riiklik 
sekkumine toimub kindlaksmääratud hinna 
alusel või 

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

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

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

2. Riikliku sekkumise hinnatase: 2. Riikliku sekkumise hinnatase:

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

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

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

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

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

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

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

3. Lõigetes 1 ja 2 osutatud riikliku 
sekkumise hinnad ei piira pehme nisu, 
kõva nisu, sorgo, odra, maisi ja koorimata 
riisi puhul kvaliteedist tulenevat hinna 
tõstmist või alandamist. 
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alandamised.

Or. en

Muudatusettepanek 9
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 107, 733

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 15 Artikkel 15
Riiklikest sekkumisvarudest müümise 

üldpõhimõtted
Riiklikest sekkumisvarudest müümise 

üldpõhimõtted
Riikliku sekkumise raames ostetud tooteid 
müües tuleb: 

1. Riikliku sekkumise raames ostetud 
tooteid müües tuleb: 

a) vältida turu mis tahes häirimist, a) vältida turu mis tahes häirimist,

b) tagada ostjate võrdne ligipääs kaupadele 
ja võrdne kohtlemine ning

b) tagada ostjate võrdne ligipääs kaupadele 
ja võrdne kohtlemine ning

c) järgida aluslepingu artikli 218 alusel 
sõlmitud kokkulepetest tulenevaid 
kohustusi.

c) järgida aluslepingu artikli 218 alusel 
sõlmitud kokkulepetest tulenevaid 
kohustusi.

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

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

2 a. Igal aastal teeb komisjon avalikuks 
tingimused, mille alusel riiklikke 
sekkumisvarusid eelmise aasta jooksul 
müüdi.

Or. en
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Muudatusettepanek 10
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 108

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 — lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui käesolevas jaos sätestatud tingimustest
ning komisjoni poolt delegeeritud 
õigusaktidega ja/või rakendusaktidega 
vastavalt artiklitele 17–19 vastuvõetud 
nõuetest ja tingimustest ei tulene teisiti, 
võib eraladustusabi anda järgmistele 
toodetele:

Kooskõlas käesolevas jaos sätestatud 
tingimustega ning komisjoni poolt 
delegeeritud õigusaktidega ja/või 
rakendusaktidega vastavalt artiklitele 17–
19 vastuvõetud lisanõuete ja -tingimustega
antakse eraladustusabi järgmistele 
toodetele:

Or. en

Muudatusettepanek 11
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 114, 814, 833

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 17 Artikkel 17

Abi andmise tingimused Abi andmise tingimused
1. Komisjonile antakse vajaduse korral 
artikli 160 kohaselt õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte, et kehtestada turu 
läbipaistvuse tagamiseks tingimused, mille 
kohaselt võib otsustada anda 
eraladustusabi artiklis 16 loetletud toodete 
puhul, võttes arvesse asjaomaste toodete 
registreeritud liidu keskmisi turuhindu ja 
võrdlushindu või vajadust reageerida eriti 
keerulisele turuolukorrale või sektori 
majandusarengule ühes või enamas 
liikmesriigis.

1. Komisjonile antakse vajaduse korral 
artikli 160 kohaselt õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte, et kehtestada turu 
läbipaistvuse tagamiseks tingimused, mille 
kohaselt otsustatakse anda eraladustusabi 
artiklis 16 loetletud toodete puhul, võttes
arvesse:

a) asjaomaste toodete registreeritud liidu 
keskmisi turuhindu ja võrdlushindu ning 
tootmiskulusid ja/või
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b) vajadust reageerida õigeaegselt eriti 
keerulisele turuolukorrale või sektori 
majandusarengule ja/või kui see avaldab 
märkimisväärset mõju tootjate 
kasumimarginaalidele ühes või enamas 
liikmesriigis ja/või

b a) teatavate sektorite eripärasid või 
tootmise hooajalisust teatavates 
liikmesriikides.

2. Komisjon võib otsustada 
rakendusaktidega anda eraladustusabi 
artiklis 16 loetletud toodete puhul, võttes 
arvesse käesoleva artikli lõikes 1 osutatud 
tingimusi. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu artikli 162 artiklis 2 
osutatud kontrollimenetluse kohaselt.

2. Komisjon võib otsustada 
rakendusaktidega anda eraladustusabi 
artiklis 16 loetletud toodete puhul, võttes 
arvesse käesoleva artikli lõikes 1 osutatud 
tingimusi. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu artikli 162 artiklis 2 
osutatud kontrollimenetluse kohaselt.

3. Komisjon määrab rakendusaktidega 
kindlaks artiklis 16 sätestatud 
eraladustusabi eelnevalt või 
pakkumismenetluste teel. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu artikli 162 
artiklis 2 osutatud kontrollimenetluse 
kohaselt.

3. Komisjon määrab rakendusaktidega 
kindlaks artiklis 16 sätestatud 
eraladustusabi eelnevalt või 
pakkumismenetluste teel. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu artikli 162 
artiklis 2 osutatud kontrollimenetluse 
kohaselt.

4. Komisjon võib rakendusaktidega piirata 
eraladustusabi andmist või määrata 
kindlaks eraladustusabi liikmesriigi või 
liikmesriigi piirkonna kohta registreeritud 
keskmise turuhinna alusel. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu artikli 162 
artiklis 2 osutatud kontrollimenetluse 
kohaselt.

4. Komisjon võib rakendusaktidega piirata 
eraladustusabi andmist või määrata 
kindlaks eraladustusabi liikmesriigi või 
liikmesriigi piirkonna kohta registreeritud 
keskmise turuhinna ning taotlejate 
kasumimarginaalide alusel. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu artikli 162 
artiklis 2 osutatud kontrollimenetluse 
kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 12
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 853, 855, 858, 
859, 886
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 18 Artikkel 18
Delegeeritud volitused Delegeeritud volitused

1. Komisjonile antakse artikli 160 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte 
käesoleva artikli lõigetes 2–9 loetletud 
meetmete kohta.

1. Komisjonile antakse artikli 160 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte 
käesoleva artikli lõigetes 2–9 loetletud 
meetmete kohta.

2. Võttes arvesse eri sektorite eripära, võib 
komisjon delegeeritud õigusaktidega lisaks 
käesolevas määruses sätestatud nõuetele 
võtta vastu nõuded ja tingimused, millele 
peavad vastama riikliku sekkumise raames 
kokkuostetavad tooted ja eraladustusabi 
süsteemi alusel ladustatavad tooted. 
Kõnealused nõuded ja tingimused aitavad 
tagada kokkuostetavate ja ladustavate 
toodete abikõlblikkuse ja kvaliteedi seoses 
kvaliteedigruppide, kvaliteediklasside, 
kategooriate, koguste, pakendamise, 
märgistuse, maksimumvanuse ja 
säilitamisega ning toodete etapiga, mille 
suhtes riiklik sekkumishind ja 
eraladustusabi kehtivad.

2. Võttes arvesse eri sektorite eripära, võib 
komisjon delegeeritud õigusaktidega lisaks 
käesolevas määruses sätestatud nõuetele 
võtta vastu nõuded ja tingimused, millele 
peavad vastama riikliku sekkumise raames 
kokkuostetavad tooted ja eraladustusabi 
süsteemi alusel ladustatavad tooted. 
Kõnealused nõuded ja tingimused aitavad 
tagada kokkuostetavate ja ladustavate 
toodete abikõlblikkuse ja kvaliteedi seoses 
kvaliteedigruppide, kvaliteediklasside, 
kategooriate, koguste, pakendamise, 
märgistuse, maksimumvanuse ja 
säilitamisega ning toodete etapiga, mille 
suhtes riiklik sekkumishind ja 
eraladustusabi kehtivad.

3. Võttes arvesse teravilja- ja koorimata 
riisi sektori eripära, võib komisjon 
delegeeritud õigusaktidega kehtestada 
artikli 14 lõikes 3 osutatud kvaliteedist 
tuleneva hinna tõstmise või alandamise nii 
pehme nisu, odra, maisi ja koorimata riisi 
kokkuostu kui ka müügi puhul.

3. Võttes arvesse teravilja- ja koorimata 
riisi sektori eripära, võib komisjon 
delegeeritud õigusaktidega kehtestada 
artikli 14 lõikes 3 osutatud kvaliteedist 
tuleneva hinna tõstmise või alandamise nii 
pehme nisu, kõva nisu, sorgo, odra, maisi 
ja koorimata riisi kokkuostu kui ka müügi 
puhul.

3 a. Võttes arvesse teatavate 
põllumajandusettevõtete suurt 
hooajalisust ja/või nende eriolemust 
mõnes liikmesriigis või piirkonnas, võib 
komisjon sätestada delegeeritud 
õigusaktidega eri objektiivsed tingimused 
näitajate kohta, millega võib kaasneda 
eraladustamine.

4. Võttes arvesse veise- ja vasikalihasektori 
eripära, võib komisjon delegeeritud 

4. Võttes arvesse veise- ja vasikalihasektori 
eripära, võib komisjon delegeeritud 
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õigusaktidega võtta vastu eeskirjad seoses 
makseasutuste kohustusega, et kogu 
veiseliha oleks konditustatud pärast 
ülevõtmist ja enne lõplikku ladustamist. 

õigusaktidega võtta vastu eeskirjad seoses 
makseasutuste kohustusega, et kogu 
veiseliha oleks konditustatud pärast 
ülevõtmist ja enne lõplikku ladustamist. 

5. Võttes arvesse eri olukordi 
sekkumisvarude ladustamisel liidus ja
selleks, et tagada ettevõtjatele piisav 
juurdepääs riiklikule sekkumisele, võtab 
komisjon delegeeritud õigusaktidega vastu:

5. Võttes arvesse eri olukordi 
sekkumisvarude ladustamisel liidus ja 
selleks, et tagada ettevõtjatele piisav 
juurdepääs riiklikule sekkumisele, võtab 
komisjon delegeeritud õigusaktidega vastu:

a) nõuded, mida sekkumiskeskuste 
ladustuskohtades tuleb riikliku sekkumise 
korras kokkuostetavate toodete puhul 
järgida, sealhulgas eeskirjad 
ladustuskohtade minimaalse laomahu, heas 
seisukorras vastuvõetud toodete hoidmise 
tehniliste nõuete ning ladustamisperioodi 
lõppemisel toodete müügi kohta;

a) nõuded, mida sekkumiskeskuste 
ladustuskohtades tuleb riikliku sekkumise 
korras kokkuostetavate toodete puhul 
järgida, sealhulgas eeskirjad 
ladustuskohtade minimaalse laomahu, heas 
seisukorras vastuvõetud toodete hoidmise 
tehniliste nõuete ning ladustamisperioodi 
lõppemisel toodete müügi kohta;

b) eeskirjad seoses liikmesriikidesse 
ladustamisele jäävate väikeste koguste 
müügiga, mida liikmesriigid teevad omal 
vastutusel ja sama menetluse alusel, mida 
kohaldatakse liidus; ning eeskirjad, milles 
käsitletakse otsemüügi selliseid koguseid, 
mida ei ole enam võimalik uuesti 
originaalpakendisse tagasi panna või mille 
tarbimisväärtus on langenud;

b) eeskirjad seoses liikmesriikidesse 
ladustamisele jäävate väikeste koguste 
müügiga, mida liikmesriigid teevad omal 
vastutusel ja sama menetluse alusel, mida 
kohaldatakse liidus; ning eeskirjad, milles 
käsitletakse otsemüügi selliseid koguseid, 
mida ei ole enam võimalik uuesti 
originaalpakendisse tagasi panna või mille 
tarbimisväärtus on langenud;

c) eeskirjad, milles käsitletakse toodete 
ladustamist sellises liikmesriigis ja 
väljaspool seda liikmesriiki, kes vastutab 
toodete ja selliste toodete töötlemise eest 
seoses tollimaksude ning muude vastavalt 
ühisele põllumajanduspoliitikale 
eraldatavate või sissenõutavate 
summadega.

c) eeskirjad, milles käsitletakse toodete 
ladustamist sellises liikmesriigis ja 
väljaspool seda liikmesriiki, kes vastutab 
toodete ja selliste toodete töötlemise eest 
seoses tollimaksude ning muude vastavalt 
ühisele põllumajanduspoliitikale 
eraldatavate või sissenõutavate 
summadega.

c a) tingimustega, mille kohaselt võib 
otsustada, et eraladustuslepingute alusel 
ladustatud tooteid võib uuesti turustada 
või müüa; 

6. Võttes arvesse vajadust tagada 
eraladustamise puhul soovitud tulemuse 
saavutamine turul, võib komisjon 
delegeeritud õigusaktidega:

6. Võttes arvesse vajadust tagada 
eraladustamise puhul soovitud tulemuse 
saavutamine turul, võib komisjon 
delegeeritud õigusaktidega:

a) võtta vastu meetmed tasutava abisumma 
vähendamiseks, kui ladustatav kogus on 

a) võtta vastu meetmed tasutava abisumma 
vähendamiseks, kui ladustatav kogus on 
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väiksem, kui lepingus ette nähtud; väiksem, kui lepingus ette nähtud;
b) kehtestada ettemakse andmise 
tingimused.

b) kehtestada ettemakse andmise 
tingimused.

7. Võttes arvesse ettevõtjate õigusi ja 
kohustusi riiklikus sekkumises osalemisel 
või eraladustamise puhul, võib komisjon 
delegeeritud õigusaktidega võtta vastu
eeskirjad seoses:

7. Võttes arvesse ettevõtjate õigusi ja 
kohustusi riiklikus sekkumises osalemisel 
või eraladustamise puhul, võib komisjon 
delegeeritud õigusaktidega võtta vastu 
eeskirjad seoses:

a) hankemenetlustega, millega tagatakse 
võrdne juurdepääs kaupadele ja ettevõtjate 
võrdne kohtlemine;

a) hankemenetlustega, millega tagatakse 
võrdne juurdepääs kaupadele ja ettevõtjate 
võrdne kohtlemine;

b) ettevõtjate vastavusega tingimustele; b) ettevõtjate vastavusega tingimustele; 

c) tagatise esitamisega, selleks et ettevõtjad 
täitaksid oma kohustusi.

c) tagatise esitamisega, selleks et ettevõtjad 
täidaksid oma kohustusi.

7 a. Võttes arvesse tehnika arengut ja 
sektorite vajadusi, on komisjonil õigus 
võtta kooskõlas artikliga 160 vastu 
delegeeritud õigusakte, millega 
kohandatakse ja ajakohastatakse III a 
lisas sätestatud täiskasvanud veiste 
rümpade, searümpade ja lambarümpade 
klassifitseerimist, identifitseerimist ja 
esitlemist käsitlevaid sätteid.
Võttes arvesse, et on vaja standardida eri 
toodete esitlemist turu läbipaistvuse 
parandamise ja hindade registreerimise 
eesmärgil ja seoses turusekkumise korra 
kohaldamisega riikliku sekkumise või 
eraladustusabi andmise vormis veise- ja 
vasikaliha- ning sealiha- ja 
lambalihasektoris, on komisjon volitatud 
delegeeritud õigusaktidega:
a) kehtestatama sätted klassifitseerimise, 
liigitamise (sealhulgas automatiseeritud 
liigitustehnikaid kasutades), esitlemise, 
tailihasisalduse ning rümpade 
identifitseerimise, kaalumise ja 
märgistamise kohta; 
b) kehtestama eeskirjad liidu keskmiste 
hindade arvutamise kohta ja ettevõtjate 
kohustuse kohta esitada teavet veise-, sea-
ja lambarümpade kohta, eelkõige seoses 
turu- ja tüüpiliste hindadega;
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7 c. Võttes arvesse eripärasid ELis, on 
komisjon volitatud võtma vastu 
delegeeritud õigusakte, millega 
kehtestatakse erandid sätetest, eelkõige:
a) nähakse ette erandid, mida 
liikmesriigid võivad kohaldada 
tapamajade suhtes, milles tapetakse vähe 
veiseid;
b) lubatakse liikmesriikidel loobuda 
searümpade klassifitseerimisskaala 
kohaldamisest ning kasutada 
hindamiskriteeriume lisaks kaalule ja 
hinnangulisele tailihasisaldusele.
7 d. Võttes arvesse, et on vaja tagada, et 
liidu kontrollikomitee täidab oma 
eesmärke, on komisjonil õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte, millega 
määratakse kindlaks komitee kohustused 
ja koosseis.

8. Võttes arvesse vajadust standardida eri 
toodete esitusviisi turu läbipaistvuse 
parandamise ja hindade registreerimise 
eesmärgil ja seoses turusekkumise korra 
kohaldamisega riikliku sekkumise või 
eraladustusabi andmise vormis, võib 
komisjon delegeeritud õigusaktidega võtta 
vastu liidu rümpade 
klassifitseerimisskaalad järgmistes 
sektorites:
a) veise- ja vasikaliha;
b) sealiha;
c) lamba- ja kitseliha.
9. Võttes arvesse vajadust tagada rümpade 
klassifitseerimise täpsus ja 
usaldusväärsus, võib komisjon 
delegeeritud õigusaktidega näha ette, et 
rümpade klassifitseerimise kohaldamist 
liikmesriikides kontrollib liidu komitee, 
kuhu kuuluvad komisjoni ja 
liikmesriikide nimetatud eksperdid. 
Kõnealuste sätetega võib ette näha, et liit 
kannab kontrollitegevusest tulenevad 
kulud.
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Or. en

Muudatusettepanek 13
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 120, 876, 887

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 19 Artikkel 19

Rakendamisvolitused Kontrollimenetluse kohased 
rakendusvolitused

Komisjon võib rakendusaktidega võtta 
vajalikke meetmeid käesoleva peatüki 
ühetaoliseks kohaldamiseks kogu Euroopa 
Liidus. Kõnealused eeskirjad võivad 
eelkõige olla seotud:

Komisjon võib rakendusaktidega võtta 
vajalikke meetmeid käesoleva peatüki 
ühetaoliseks kohaldamiseks kogu Euroopa 
Liidus. Kõnealused eeskirjad võivad 
eelkõige olla seotud:

a) käesoleva peatüki kohaldamiseks 
vajalike võrdlusperioodide, turgude ja
turuhindadega;

a) käesoleva peatüki kohaldamiseks 
vajalike võrdlusperioodide, turgude, 
turuhindade ja kasumimarginaalide 
arenguga;

b) menetluste ja tingimustega, mis on 
seotud riikliku sekkumise korras 
kokkuostetavate toodete tarnimisega, 
pakkuja kantavate transpordikuludega, 
makseasutuste ülevõetavate toodetega ja 
maksmisega;

b) menetluste ja tingimustega, mis on 
seotud riikliku sekkumise korras 
kokkuostetavate toodete tarnimisega, 
pakkuja kantavate transpordikuludega, 
makseasutuste ülevõetavate toodetega ja 
maksmisega;

c) eri tegevustega konditustamisel veise- ja 
vasikalihasektoris;

c) eri tegevustega konditustamisel veise- ja 
vasikalihasektoris;

d) ladustamise mis tahes lubamisega 
väljaspool liikmesriigi territooriumi, kui 
tooted on kokku ostetud ja ladustatud;

d) ladustamise mis tahes lubamisega 
väljaspool liikmesriigi territooriumi, kui 
tooted on kokku ostetud ja ladustatud;

e) riikliku sekkumise korras kokkuostetud 
toodete müügi või realiseerimise 
tingimustega, eelkõige müügihindade, laost 
väljaviimise, väljaviidud toodete edasise 
kasutamise või sihtkohaga, sealhulgas 
menetlustega, mis on seotud liidus enim 
puudust kannatavatele isikutele toiduabi 
jagamise programmi jaoks kättesaadavaks 
tehtud toodetega, sealhulgas vedu 

e) riikliku sekkumise korras kokkuostetud 
toodete müügi või realiseerimise 
tingimustega, eelkõige müügihindade, laost 
väljaviimise, väljaviidud toodete edasise 
kasutamise või sihtkohaga, sealhulgas 
menetlustega, mis on seotud liidus enim 
puudust kannatavatele isikutele toiduabi 
jagamise programmi jaoks kättesaadavaks 
tehtud toodetega, sealhulgas vedu 
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liikmesriikide vahel; liikmesriikide vahel;
f) liikmesriigi pädeva asutuse ja taotlejate 
vaheliste lepingute sisu ja nende 
sõlmimisega;

f) liikmesriigi pädeva asutuse ja taotlejate 
vaheliste lepingute sisu ja nende 
sõlmimisega;

g) eraladustamise kohtade, laos hoidmise 
ning laost väljaviimisega;

g) eraladustamise kohtade, laos hoidmise 
ning laost väljaviimisega;

h) eraladustusperioodi kestusega ning 
lepingus sätestatud ladustusperioodi 
lühendamise või pikendamise 
tingimustega;

h) eraladustusperioodi kestusega ning 
lepingus sätestatud ladustusperioodi 
lühendamise või pikendamise 
tingimustega;

i) tingimustega, mille kohaselt võib 
otsustada, et eraladustuslepingute alusel 
ladustatud tooteid võib uuesti turustada 
või müüa;
j) eeskirjadega, milles käsitletakse 
kindlaksmääratud hinnaga kokkuostmisel 
või kindlaksmääratud hinnaga 
eraladustusabi andmisel järgitavat korda;

j) eeskirjadega, milles käsitletakse 
kindlaksmääratud hinnaga kokkuostmisel 
või kindlaksmääratud hinnaga 
eraladustusabi andmisel järgitavat korda;

k) hankemenetlustega nii riikliku 
sekkumise kui ka eraladustamise puhul, 
eelkõige seoses:

k) hankemenetlustega nii riikliku 
sekkumise kui ka eraladustamise puhul, 
eelkõige seoses:

i) pakkumuste esitamisega ja 
miinimumkogusega pakkumuse 
esitamisega ning 

i) pakkumuste esitamisega ja 
miinimumkogusega pakkumuse 
esitamisega ning 

ii) pakkumuste valikuga, millega tagatakse, 
et eelistatakse liidule kõige soodsamaid 
pakkumusi, kuid mis ei tähenda seda, et 
hankemenetlusele peab tingimata järgnema 
lepingu sõlmimine.

ii) pakkumuste valikuga, millega tagatakse, 
et eelistatakse liidule kõige soodsamaid 
pakkumusi, kuid mis ei tähenda seda, et 
hankemenetlusele peab tingimata järgnema 
lepingu sõlmimine.

k a) klassifitseeritud rümpade 
märgistamise praktilist korda;
k b) liidu veise-, sea- ja lambarümpade 
klassifitseerimisskaalade rakendamist, 
eelkõige seoses:
i) klassifitseerimise tulemustest 
teatamisega;
ii) kontrollide, ülevaatusaruannete ja 
järelmeetmetega;
k c) kohapealseid kontrolle, mida teostab 
täiskasvanud veiste ja lammaste rümpade 
klassifitseerimise ja hinnaaruandluse 
suhtes liidu nimel liidu kontrollikomitee;
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k d) komisjoni poolt veise-, sea- ja 
lambarümpade liidu kaalutud keskmise 
hinna arvutamise praktilist korda;
k e) liikmesriikide poolt täiskasvanud 
veiste ja lammaste rümpade 
kvalifitseeritud klassifitseerijate 
kindlaksmääramise korda.

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 14
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 123

Ettepanek võtta vastu määrus
II osa – I jaotis – II peatükk – 1. jagu

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. jagu 1. jagu
TOIDULE JUURDEPÄÄSU 

PARANDAMISEGA SEOTUD 
TOETUSKAVAD

TOIDULE JUURDEPÄÄSU JA LASTE 
TOITUMISHARJUMUSTE
PARANDAMISEGA SEOTUD 
TOETUSKAVAD

Artikkel 20 a
Sihtrühm

Toidule juurdepääsu ja laste 
toitumisharjumuste parandamisega 
seotud abikavad on suunatud lastele, kes 
käivad korrapäraselt õppeasutustes 
(algkoolides või gümnaasiumides), samuti 
lasteaedades ja muudes koolieelsetes ja 
koolivälistes asutustes, mida juhivad või 
tunnustavad liikmesriigi pädevad 
ametiasutused. 

Or. en



AM\915996ET.doc 21/127 PE497.939v01-00

ET

Muudatusettepanek 15
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 893

Ettepanek võtta vastu määrus
II osa – I jaotis – II peatükk – 1. jagu – 1. alajagu – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. ALAJAGU 1. ALAJAGU

KOOLIDELE PUUVILJA JAGAMISE 
KAVA

KOOLIDELE PUUVILJA JA 
KÖÖGIVILJADE JAGAMISE KAVA

Or. en

Muudatusettepanek 16
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 125, 126, 128, 
129, 911

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 21 Artikkel 21
Lastele puu- ja köögiviljade, töödeldud 
puu- ja köögivilja ning banaanitoodete 

jagamiseks antav toetus

Lastele puu- ja köögiviljade, töödeldud 
puu- ja köögivilja- ning banaanitoodete 

jagamiseks antav abi
1. Komisjoni poolt vastavalt artiklitele 22 
ja 23 delegeeritud või rakendusaktidega 
määratletavate tingimuste kohaselt antakse 
liidu toetust:

1. Komisjoni poolt vastavalt artiklitele 22 
ja 23 delegeeritud või rakendusaktidega 
määratletavate tingimuste kohaselt antakse 
liidu toetust:

a) puu- ja köögiviljade, töödeldud puu- ja 
köögivilja ning banaanisektori toodete 
jagamiseks lastele haridusasutustes, 
sealhulgas lasteaedades; muudes 
koolieelsetes lasteasutustes, algkoolides ja 
gümnaasiumides; ning

a) puu- ja köögiviljade, töödeldud puu- ja 
köögivilja- ning banaanisektori toodete 
jagamiseks lastele artiklis 20 a osutatud 
asutustes, ning

b) teatavate seonduvate logistika ning 
jagamise, seadmete, teavitamise, 
järelevalve, hindamise ja kaasnevate 
meetmega seotud kulude katmiseks.

b) teatavate seonduvate logistika ning 
jagamise, seadmete, teavitamise, 
järelevalve, hindamise ja kaasnevate 
meetmetega seotud kulude katmiseks.

2. Liikmesriigid, kes soovivad kavas 2. Liikmesriigid, kes soovivad kavas 
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osaleda, peavad eelnevalt välja töötama 
kava rakendamise strateegia riiklikul või 
piirkondlikul tasandil. Samuti peaksid nad 
ette nägema kava tõhususe suurendamiseks 
vajalikud täiendavad meetmed.

osaleda, peavad eelnevalt riiklikul või 
piirkondlikul tasandil välja töötama selle
rakendamise strateegia. Samuti peaksid nad 
ette nägema kava tõhususe suurendamiseks 
vajalikud täiendavad meetmed, mis võivad 
hõlmata teavet meetmete kohta, mis 
annavad teadmisi tervislike 
toitumisharjumuste, kohalike toiduahelate 
ja toidu raiskamise ärahoidmise kohta.

3. Liikmesriigid koostavad oma 
strateegiate väljatöötamisel loetelu puu- ja 
köögivilja-, töödeldud puu- ja köögivilja-
ning banaanisektori toodetest, mis on 
nende kavade raames toetuskõlblikud. 
Kõnealune loetelu ei hõlma siiski tooteid, 
mis on välja jäetud komisjoni poolt 
artikli 22 lõike 2 punkti a kohaselt 
delegeeritud õigusaktidega vastuvõetud 
meetme kohaselt. Toodete valikul lähtuvad 
liikmesriigid objektiivsetest 
kriteeriumidest, mille hulka võivad 
kuuluda toote hooajalisus ja kättesaadavus 
ning keskkonnaaspektid. Sellega seoses 
võivad liikmesriigid eelistada liidust pärit 
tooteid. 

3. Liikmesriigid koostavad oma 
strateegiate väljatöötamisel loetelu puu- ja 
köögivilja-, töödeldud puu- ja köögivilja-
ning banaanisektori toodetest, mis on 
nende kavade raames toetuskõlblikud. 
Kõnealune loetelu ei hõlma siiski tooteid, 
mis on välja jäetud komisjoni poolt 
artikli 22 lõike 2 punkti a kohaselt 
delegeeritud õigusaktidega vastuvõetud 
meetme kohaselt. Toodete valikul lähtuvad 
liikmesriigid objektiivsetest 
kriteeriumidest, mille hulka võivad 
kuuluda kasulikkus tervisele ja 
keskkonnale, toote hooajalisus, 
mitmekesisus või kättesaadavus, milles 
eelistatakse kohalikke toiduahelaid.
Sellega seoses eelistavad liikmesriigid 
liidust pärit tooteid.

4. Lõikes 1 osutatud liidu toetus: 4. Lõikes 1 osutatud liidu toetus:

a) ei ületa 150 miljonit eurot õppeaasta 
kohta, ega

a) ei ületa 150 miljonit eurot õppeaasta 
kohta, ega

b) Ei ületa 75 % lõikes 1 osutatud tarne- ja 
seotud kuludest või 90 % kuludest vähem 
arenenud piirkondades või aluslepingu 
artiklis 349 osutatud äärepoolseimates 
piirkondades ega

b) ei ületa 75 % lõikes 1 osutatud tarne- ja 
seotud kuludest või 90 % kuludest vähem 
arenenud piirkondades aluslepingu artiklis 
349 osutatud äärepoolseimates 
piirkondades ja Egeuse mere väikesaartel, 
mis on määratletud määruse (EÜ) 
nr 1405/2006 artikli 1 lõikes 2, ega

c) hõlma muid kui ainult lõikes 1 osutatud 
tarnimise ja sellega seotud kulusid.

c) hõlma muid kui ainult lõikes 1 osutatud 
tarnimise ja sellega seotud kulusid.

4 a. Lõikes 1 osutatud liidu toetus 
eraldatakse igale liikmesriigile 
objektiivsete kriteeriumide alusel, mis 
põhinevad 6–10-aastaste vanuserühma 
kuuluvate laste osakaalul igas 
liikmesriigis vastavalt artiklile 20 a. Iga 
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kavas osalev liikmesriik saab liidu toetust 
siiski vähemalt 175 000 euro ulatuses. 
Kavas osalevad liikmesriigid taotlevad 
igal aastal liidu toetust, võttes aluseks 
oma strateegia. Pärast liikmesriikide 
taotluste saamist teeb komisjon otsuse 
lõplike eraldiste kohta, jäädes eelarves 
vabade assigneeringute piiresse.

5. Lõikes 1 osutatud liidu toetust ei tohi 
kasutada olemasolevate riiklike koolidele 
puuvilja jagamise kavade või muude 
koolidele puuvilja jagamise kavade 
rahaliste vahendite asendamiseks. Juhul kui 
liikmesriik on siiski juba kehtestanud 
programmi, mis oleks käesoleva artikli 
kohaselt abikõlblik liidu abi saamiseks, 
ning kavatseb seda laiendada või 
tõhustada, sealhulgas seoses programmi 
sihtrühma, kestuse või abikõlblike 
toodetega, võib liidu abi anda tingimusel, 
et järgitakse lõike 4 punktis b sätestatud 
piirmäärasid seoses liidu abi osakaaluga 
siseriikliku rahastamise kogumäära suhtes. 
Sellisel juhul peab liikmesriik oma 
rakendamisstrateegias märkima, kuidas ta 
kavatseb oma kava laiendada või 
tõhustada.

5. Lõikes 1 osutatud liidu toetust ei tohi 
kasutada olemasolevate riiklike koolidele 
puu- ja köögivilja jagamise kavade või 
muude koolidele puu- ja köögivilja
jagamise kavade rahaliste vahendite 
asendamiseks. Juhul kui liikmesriik on 
siiski juba kehtestanud programmi, mis 
oleks käesoleva artikli kohaselt abikõlblik 
liidu abi saamiseks, ning kavatseb seda 
laiendada või tõhustada, sealhulgas seoses 
programmi sihtrühma, kestuse või 
abikõlblike toodetega, võib liidu abi anda 
tingimusel, et järgitakse lõike 4 punktis b 
sätestatud piirmäärasid seoses liidu abi 
osakaaluga siseriikliku rahastamise 
kogumäära suhtes. Sellisel juhul peab 
liikmesriik oma rakendamisstrateegias 
märkima, kuidas ta kavatseb oma kava 
laiendada või tõhustada.

6. Lisaks liidu abile võivad liikmesriigid 
anda artikli 152 kohaselt riiklikku abi.

6. Lisaks liidu abile võivad liikmesriigid 
anda artikli 152 kohaselt riiklikku abi.

7. Koolidele puuvilja jagamise liidu kava 
ei piira ühegi eraldiseisva, liidu õigusega 
kooskõlas oleva riikliku koolidele puuvilja
jagamise kava rakendamist.

7. Koolidele puu- ja köögivilja jagamise 
liidu kava ei piira ühegi eraldiseisva, liidu 
õigusega kooskõlas oleva riikliku koolidele 
puu- ja köögivilja jagamise kava 
rakendamist.

8. Liit võib määruse (EL) nr […] (ühise 
põllumajanduspoliitika rahastamise, 
haldamise ja järelevalve kohta) artikli 6 
alusel rahastada ka koolidele puuvilja
jagamise kavaga seotud teavitamis-, 
järelevalve- ja hindamismeetmeid, 
sealhulgas neid, mille eesmärk on teavitada 
sellest üldsust, ning võrgustiku loomise 
meetmeid.

8. Liit võib määruse (EL) nr […] (ühise 
põllumajanduspoliitika rahastamise, 
haldamise ja järelevalve kohta) artikli 6 
alusel rahastada ka koolidele puu- ja 
köögivilja jagamise kavaga seotud 
teavitamis-, järelevalve- ja 
hindamismeetmeid, sealhulgas neid, mille 
eesmärk on teavitada sellest üldsust, ning 
võrgustiku loomise meetmeid.

8 a. Osalevad liikmesriigid teevad toiduabi 
jaotamise kohas teatavaks oma osalemise 
abikavas, osutades Euroopa Liidu toetuse 
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subsideerivale osale.

Or. en

Muudatusettepanek 17
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 130–132

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 22 Artikkel 22
Delegeeritud volitused Delegeeritud volitused

1. Komisjonile antakse artikli 160 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte 
käesoleva artikli lõigetes 2–4 loetletud 
meetmete kohta.

1. Komisjonile antakse artikli 160 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte 
käesoleva artikli lõigetes 2–4 loetletud 
meetmete kohta.

2. Võttes arvesse vajadust parandada laste 
toitumisharjumusi, võib komisjon 
delegeeritud õigusaktidega võtta vastu 
eeskirju, milles käsitletakse:

2. Võttes arvesse vajadust tagada, et kava 
rakendamine vastaks tegelikult kavas 
seatud eesmärkidele, võib komisjon 
delegeeritud õigusaktidega võtta vastu 
eeskirju, milles käsitletakse:

a) tooteid, mis on kava jaoks sobimatud, 
võttes arvesse toiteväärtuse aspekte;

a) tooteid, mis on kava jaoks sobimatud, 
võttes arvesse toiteväärtuse aspekte;

b) kava sihtrühma; b) kava sihtrühma;

c) riiklikke või piirkondlikke strateegiaid, 
mida liikmesriikidel tuleb toetuse 
saamiseks koostada, sh kaasnevad 
meetmed;

c) riiklike või piirkondlikke strateegiaid, 
mida liikmesriikidel tuleb toetuse 
saamiseks koostada, sh kaasnevad 
meetmed;

d) toetusesaajate heakskiitmist ja valimist; d) toetusesaajate heakskiitmist ja valimist;
3. Võttes arvesse vajadust tagada Euroopa 
Liidu vahendite tõhus ja sihipärane 
kasutamine, võib komisjon delegeeritud 
õigusaktidega vastu võtta eeskirjad, milles 
käsitletakse:

3. Võttes arvesse vajadust tagada Euroopa 
Liidu vahendite tõhus ja sihipärane 
kasutamine, võib komisjon delegeeritud 
õigusaktidega vastu võtta eeskirjad, milles 
käsitletakse:

a) liikmesriikide vahel toetuse jaotamise 
objektiivseid kriteeriume, toetuse 
soovituslikku jaotamist liikmesriikide 
vahel ning liikmesriikide vahel toetuse 
ümberjaotamise meetodit, mis põhineb 

a) liikmesriikide vahel toetuse soovitusliku
jaotamise lisakriteeriume ning 
liikmesriikide vahel toetuse 
ümberjaotamise meetodit, mis põhineb 
saadud toetusetaotlustel;



AM\915996ET.doc 25/127 PE497.939v01-00

ET

saadud toetusetaotlustel;
b) toetuskõlblikke kulusid, sealhulgas 
võimalus määrata kindlaks selliste kulude 
ülemmäär;

b) toetuskõlblikke kulusid, sealhulgas 
võimalus määrata kindlaks selliste kulude 
ülemmäär;

c) järelevalvet ja hindamist. c) järelevalvet ja hindamist.
4. Võttes arvesse vajadust tõsta teadlikkust 
toetuskava kohta, võib komisjon 
delegeeritud õigusaktidega võtta vastu 
eeskirjad, milles nõutakse osalevalt 
liikmesriigilt osutamist liidu toetuse 
subsideerivale osale.

4. Võttes arvesse vajadust tõsta teadlikkust 
toetuskava kohta, võib komisjon 
delegeeritud õigusaktidega kehtestada 
tingimused, mille kohaselt peavad 
liikmesriigid tagama oma toetuskavas 
osalemise avalikustamise ja osutama 
Euroopa Liidu toetuse subsideerivale 
osale.

Or. en

Muudatusettepanek 18
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 133

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 23 Artikkel 23
Kontrollimenetluse kohased 

rakendusvolitused
Kontrollimenetluse kohased 

rakendusvolitused
Komisjon võib rakendusaktidega võtta 
vastu kõik käesoleva jaoga seotud 
vajalikud meetmed ning eelkõige seoses: 

Komisjon võib rakendusaktidega võtta 
vastu käesoleva jaoga seotud vajalikud 
meetmed seoses: 

a) eelarves vabade assigneeringute piiresse 
jääva abi lõplikku jagamisega osalevate 
liikmesriikide vahel;

a) eelarves vabade assigneeringute piiresse 
jääva abi lõpliku jagamisega osalevate 
liikmesriikide vahel;

b) toetusetaotluste ja maksetega; b) toetusetaotluste ja maksetega;

c) kava avaldamise viisiga ja võrgustiku
loomise meetmetega.

c) kava avaldamise viisiga ja võrgustiku 
loomise meetmetega.

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 19
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 134–137, 932, 
937, 939

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 24 Artikkel 24

Laste varustamine piimatoodetega Lastele piima ja piimatoodete tarnimise 
toetus

1. Liidu toetust antakse õppeasutustes 
laste varustamiseks teatavate piima- ja 
piimatootesektori toodetega. 

1. Komisjoni poolt vastavalt artiklitele 25 
ja 26 delegeeritud või rakendusaktidega 
määratletavate tingimuste kohaselt 
antakse artiklis 20 a osutatud asutustes 
liidu toetust laste varustamiseks CN-
koodide 0401, 0403, 0404 90 ja 0406 või 
CN-koodi 2202 90 alla kuuluvate piima-
ja piimatootesektori toodetega. 

2. Liikmesriigid, kes soovivad kavas 
osaleda, peavad eelnevalt riiklikul või 
piirkondlikul tasandil välja töötama selle 
rakendamise strateegia.

2. Liikmesriigid, kes soovivad kavas 
osaleda, peavad eelnevalt riiklikul või 
piirkondlikul tasandil välja töötama selle 
rakendamise strateegia. Samuti näevad 
nad ette kava tõhususe suurendamiseks 
vajalikud täiendavad meetmed, mis võivad 
hõlmata teavet meetmete kohta, mis 
annavad teadmisi tervislike 
toitumisharjumuste, kohalike toiduahelate 
ja toidu raiskamise ärahoidmise kohta.

2 a. Liikmesriigid koostavad oma 
strateegiate väljatöötamisel loetelu piima-
ja piimasektori toodetest, mis on nende 
vastavate kavade raames vastavalt 
komisjoni poolt artikli 25 kohaselt vastu 
võetud eeskirjadele toetuskõlblikud.
2 b. Lõikes 1 osutatud liidu toetust ei tohi 
kasutada olemasolevate koolidele piima ja 
piimatoodete jagamise riiklike kavade või 
muude koolidele piima ja piimatoodete 
jagamise kavade rahaliste vahendite 
asendamiseks. Kui liikmesriik on juba 
kehtestanud kava, mis oleks käesoleva 
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artikli kohaselt abikõlblik ELi toetuse 
saamiseks, ning kavatseb seda laiendada 
või tõhustada, sealhulgas kava sihtrühma, 
kestuse või abikõlblike toodete osas, võib 
siiski ELi toetust anda. Sellisel juhul peab 
liikmesriik oma rakendamisstrateegias 
märkima, kuidas ta kavatseb oma kava 
laiendada või tõhustada.

3. Lisaks liidu toetusele võivad 
liikmesriigid anda artikli 152 kohaselt 
riiklikku abi.

3. Lisaks liidu toetusele võivad 
liikmesriigid anda artikli 152 kohaselt 
riiklikku abi.

3 a. Koolidele piima ja piimatoodete 
jagamise liidu kava ei piira ühegi 
eraldiseisva, liidu õigusega kooskõlas 
oleva riikliku koolidele piima ja 
piimatoodete jagamise kava rakendamist.

4. Vastavalt aluslepingu artikli 43 lõikele 
3 võtab nõukogu piima puhul antava liidu 
abi kindlaksmääramise meetmed.
5. Lõikega 1 ettenähtud liidu toetust 
antakse maksimaalselt 0,25 liitri 
piimaekvivalendi eest lapse kohta 
koolipäevas.

5. Lõikega 1 ettenähtud liidu toetust 
antakse maksimaalselt 0,25 liitri 
piimaekvivalendi eest lapse kohta 
koolipäevas.

5a. Osalevad liikmesriigid teevad toiduabi 
jaotamise kohas teatavaks oma osalemise 
abikavas, osutades Euroopa Liidu toetuse 
subsideerivale osale.

Or. en

Muudatusettepanek 20
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 140, 141

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 25 Artikkel 25
Delegeeritud volitused Delegeeritud volitused

1. Komisjonile antakse artikli 160 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte 

1. Komisjonile antakse artikli 160 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte 
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käesoleva artikli lõigetes 2–4 loetletud 
meetmete kohta.

käesoleva artikli lõigetes 2–4 loetletud 
meetmete kohta.

2. Võttes arvesse piimatoodete tarbimise 
suundumust ning piimatoodete turu 
uuendusi ja arengut ning toiteväärtuse 
aspekte, määrab komisjon delegeeritud 
õigusaktidega kindlaks kava tingimustele 
vastavad tooted ning võtab vastu 
eeskirjad, milles käsitletakse riiklikke või 
piirkondlikke strateegiaid, mida 
liikmesriikidel tuleb toetuse saamiseks 
välja töötada, ning kava sihtrühma 
määratlemist. 

2. Võttes arvesse vajadust tagada, et kava 
rakendamine vastaks tegelikult kavas 
seatud eesmärkidele, võib komisjon 
delegeeritud õigusaktidega võtta vastu 
eeskirju, milles käsitletakse:

a) tooteid, mis vastavad kavast abi 
saamise tingimustele kooskõlas artikli 24 
lõike 1 sätetega ja võttes arvesse 
toiteväärtuse aspekte;
b) kava sihtrühma;
c) riiklikke või piirkondlikke strateegiaid, 
mida liikmesriikidel tuleb toetuse 
saamiseks välja töötada, sealhulgas 
kaasnevaid meetmeid;

d) toetusesaajate heakskiitmist ja valimist;
e) järelevalvet ja hindamist.

3. Võttes arvesse vajadust tagada, et 
asjaomased toetusesaajad ja taotlejad 
vastaksid toetuse saamise tingimustele, 
võtab komisjon delegeeritud õigusaktidega 
vastu toetuse andmise tingimused.

3. Võttes arvesse vajadust tagada, et 
asjaomased toetusesaajad ja taotlejad 
vastaksid toetuse saamise tingimustele, 
võtab komisjon delegeeritud õigusaktidega 
vastu toetuse andmise tingimused.

Võttes arvesse vajadust tagada, et taotlejad 
täidavad oma kohustusi, võtab komisjon 
delegeeritud õigusaktidega vastu meetmed 
seoses tagatise esitamisega toetuse 
nõuetekohaseks kasutamiseks juhul, kui 
toetus on makstud ette.

Võttes arvesse vajadust tagada, et taotlejad 
täidavad oma kohustusi, võtab komisjon 
delegeeritud õigusaktidega vastu meetmed 
seoses tagatise esitamisega toetuse 
nõuetekohaseks kasutamiseks juhul, kui 
toetus on makstud ette. 

4. Võttes arvesse vajadust tagada, et tõsta 
teadlikkust toetuskavast, võib komisjon 
delegeeritud õigusaktidega nõuda, et 
õppeasutused osutaksid liidu 
subsideerivale rollile kavas.

4. Võttes arvesse vajadust tõsta teadlikkust 
toetuskava kohta, võib komisjon 
delegeeritud õigusaktidega kehtestada 
tingimused, mille kohaselt peavad 
liikmesriigid tagama oma toetuskavas 
osalemise avalikustamise ja osutama 
Euroopa Liidu toetuse subsideerivale 
osale.
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Or. en

Muudatusettepanek 21
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 142 -144

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 26 Artikkel 26

Kontrollimenetluse kohased 
rakendusvolitused

Kontrollimenetluse kohased 
rakendusvolitused

Komisjon võib rakendusaktidega võtta 
vastu vajalikud meetmed ning eelkõige
seoses:

Komisjon võib rakendusaktidega võtta 
vajalikud meetmed käesoleva alajao 
kohaldamiseks seoses:

a) menetlustega, millega tagatakse toetuse 
tingimustele vastava maksimumsumma 
järgimine;

a) menetlustega, millega tagatakse toetuse 
tingimustele vastava maksimumsumma 
järgimine;

b) taotlejate heakskiitmise, toetusetaotluste 
ja maksetega;

b) toetusetaotluste ja maksetega;

c) kava avaldamise viisiga. c) kava avaldamise viisiga.

c a) piima ja piimatoodete puhul antava 
abi kindlaksmääramisega, võttes arvesse 
vajadust julgustada artiklis 20 a osutatud 
asutuste piisaval määral varustamist.

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 22
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 145, 146, 148, 
149, 956, 960, 973, 976, 984
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 27 Artikkel 27
Ettevõtjate organisatsioonidele antav 

toetus
Oliiviõli ja lauaoliivide sektorit toetavad 

programmid
1. Liit rahastab artiklis 109 määratletud 
ettevõtjate organisatsioonide koostatud 
kolmeaastaseid tööprogramme ühes või 
mitmes järgmises valdkonnas: 

1. Liit rahastab artikli 106 alusel 
tunnustatud tootjaorganisatsioonide või 
artikli 108 alusel tunnustatud 
tootmisharudevahelise organisatsiooni 
koostatud kolmeaastaseid tööprogramme 
ühes või mitmes järgmises valdkonnas: 

- a) oliiviõli- ja lauaoliivisektori turu 
järelevalve ja haldamine;

a) oliivikasvatuse keskkonnamõjude 
parandamine;

a) oliivikasvatuse keskkonnamõjude 
parandamine;

a a) oliivikasvatuse konkurentsivõime 
suurendamine kaasajastamise ja 
ümberstruktureerimise abil;

b) oliiviõli ja lauaoliivide tootmise 
kvaliteedi parandamine;

b) oliiviõli ja lauaoliivide tootmise 
kvaliteedi parandamine;

c) oliiviõli ja lauaoliivide kvaliteedi 
jälgitavus, sertifitseerimine ja kaitsmine, 
eelkõige lõpptarbijale müüdavate 
oliiviõlide kvaliteedi kontrollimine riiklike 
asutuste järelevalve all.

c) oliiviõli ja lauaoliivide kvaliteedi 
jälgitavus, sertifitseerimine ja kaitsmine, 
eelkõige lõpptarbijale müüdavate 
oliiviõlide kvaliteedi kontrollimine riiklike 
asutuste järelevalve all.

c a) ettevõtjate organisatsioonide tööd 
käsitleva teabe levitamise valdkonnas 
eesmärgiga parandada oliiviõli ja 
lauaoliivide kvaliteeti.

2. Lõikes 1 osutatud tööprogrammide 
liidupoolne rahastamine on järgmine:

2. Lõikes 1 osutatud tööprogrammide 
liidupoolne rahastamine on järgmine:

a) 11 98 000 eurot aastas Kreekale; a) 11 098 000 eurot aastas Kreekale;

b) 576 000 eurot aastas Prantsusmaale; 
ning

b) 576 000 eurot aastas Prantsusmaale; 
ning

c) 35 991 000 eurot aastas Itaaliale. c) 35 991 000 eurot aastas Itaaliale.

2a. Muud kui lõikes 2 nimetatud 
liikmesriigid võivad kasutada osa 
rahalisest ülemmäärast või kogu rahalist 
ülemmäära, mis on sätestatud Euroopa 
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Parlamendi ja nõukogu [XXXX] määruse 
[XXXX] (millega kehtestatakse 
põllumajandustootjatele lõikes 1 osutatud 
tööprogrammide rahastamiseks 
makstavate otsetoetuste eeskirjad) 
artiklis 14.

3. Lõikes 1 osutatud tööprogrammide 
liidupoolse rahastamise maksimummäär on 
võrdne liikmesriikide poolt kinnipeetud 
summadega. Abikõlblike kulude 
rahastamise ülemmäär on järgmine:

3. Lõikes 1 osutatud tööprogrammide 
liidupoolse rahastamise maksimummäär on 
võrdne liikmesriikide poolt kinnipeetud 
summadega. Abikõlblike kulude 
rahastamise ülemmäär on järgmine:

a) 75 % tegevuste puhul lõike 1 punktis a
osutatud valdkondades;

a) 75 % tegevuste puhul lõike 1 
punktides -a, a ja aa osutatud 
valdkondades;

b) 75 % põhivarasse investeerimise puhul 
ja 50 % muude tegevuste puhul lõike 1 
punktis b osutatud valdkondades;

b) 75 % põhivarasse investeerimise puhul 
ja 50 % muude tegevuste puhul lõike 1 
punktis b osutatud valdkondades;

c) 75 % tööprogrammide puhul, mida 
vähemalt kahe tootjaliikmesriigi 
tunnustatud ettevõtjate organisatsioonid 
viivad läbi vähemalt kolmes kolmandas 
riigis või muus liikmesriigis lõike 1 
punktis c osutatud valdkondades, ja 50 % 
muu tegevuse puhul nendes valdkondades.

c) 75 % tööprogrammide puhul, mida 
vähemalt kahe tootjaliikmesriigi 
tunnustatud ettevõtjate organisatsioonid 
viivad läbi vähemalt kolmes kolmandas 
riigis või muus liikmesriigis lõike 1 
punktides c ja c a osutatud valdkondades, 
ja 50 % muu tegevuse puhul nendes 
valdkondades.

Asjaomane liikmesriik tagab 
lisarahastamise, mis moodustab kuni 50 % 
kuludest, mida liidupoolne rahastamine ei 
kata.

Asjaomane liikmesriik tagab 
lisarahastamise, mis moodustab kuni 50 % 
kuludest, mida liidupoolne rahastamine ei 
kata.

Or. en

Muudatusettepanek 23
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 151

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 28 Artikkel 28
Delegeeritud volitused Delegeeritud volitused
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1. Võttes arvesse vajadust tagada, et 
artiklis 27 sätestatud toetus vastab oliiviõli 
ja lauaoliivide tootmiskvaliteedi tõstmise 
eesmärgile, antakse komisjonil artikli 160 
kohaselt õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, milles käsitletakse:

1. Võttes arvesse vajadust tagada, et 
artiklis 27 sätestatud toetus vastab oliiviõli 
ja lauaoliivide tootmiskvaliteedi tõstmise 
eesmärgile, antakse komisjonile artikli 160 
kohaselt õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, milles käsitletakse:

a) ettevõtjate ja organisatsioonide 
tunnustamise tingimusi abikava 
eesmärkide saavutamiseks ning sellise 
tunnustamise peatamist või lõpetamist; 
b) liidupoolse toetuse saamise tingimustele 
vastavaid meetmeid;

b) liidupoolse toetuse saamise tingimustele 
vastavate meetmete üksikasju;

c) liidu toetuse eraldamist erimeetmete
korral;

c) liidu toetuse eraldamist erimeetmete 
korral;

d) tegevusi ja kulusid, mis ei vasta liidu 
toetuse saamise tingimustele;

d) tegevusi ja kulusid, mis ei vasta liidu 
toetuse saamise tingimustele;

e) tööprogrammide valikut ja 
heakskiitmist.

e) tööprogrammide valikut ja 
heakskiitmist.

2. Võttes arvesse vajadust tagada, et 
ettevõtjad täidavad oma kohustusi, antakse 
komisjonil artikli 160 kohaselt õigus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte, millega 
nõutakse tagatise esitamist, juhul kui toetus 
on ette makstud.

2. Võttes arvesse vajadust tagada, et 
ettevõtjad täidavad oma kohustusi, antakse 
komisjonile artikli 160 kohaselt õigus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte, millega 
nõutakse tagatise esitamist, juhul kui toetus 
on ette makstud.

Or. en

Muudatusettepanek 24
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 152–154

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 30 Artikkel 30

Rakendusfondid Rakendusfondid
1. Puu- ja köögiviljasektori 
tootjaorganisatsioonid võivad moodustada 
rakendusfonde. Fondi rahastatakse:

1. Puu- ja köögiviljasektori 
tootjaorganisatsioonid ja/või nende 
ühendused võivad moodustada 3–
5aastaseid rakendusfonde. Fondi 



AM\915996ET.doc 33/127 PE497.939v01-00

ET

rahastatakse:
a) tootjaorganisatsioonilt või tema 
liikmetelt saadavast rahalisest toetusest;

a) rahalisest toetusest, mida maksavad:

i) tootjaorganisatsiooni liikmed ja/või 
tootjaorganisatsioon ise, või
ii) tootjaorganisatsioonide ühendused 
nende ühenduste liikmete kaudu.

b) liidu finantsabist, mida võib anda 
tootjaorganisatsioonidele kooskõlas 
komisjoni poolt artiklite 35 ja 36 kohaselt 
vastuvõetud delegeeritud õigusaktides ja 
rakendusaktides sätestatud mõistete ja 
tingimustega.

b) liidu finantsabist, mida võib anda 
tootjaorganisatsioonidele või nende 
ühendustele, juhul kui viimased esitavad 
rakenduskava või osalise rakenduskava ja 
tegelevad selle majandamise ja 
elluviimisega, kooskõlas komisjoni poolt 
artiklite 35 ja 36 kohaselt vastuvõetud 
delegeeritud õigusaktides ja 
rakendusaktides sätestatud mõistete ja 
tingimustega.

2. Rakendusfonde kasutatakse üksnes 
selliste rakenduskavade rahastamiseks, mis 
on liikmesriikidele esitatud ja nende poolt 
heaks kiidetud.

2. Rakendusfonde kasutatakse üksnes 
selliste rakenduskavade rahastamiseks, mis 
on liikmesriikidele esitatud ja nende poolt 
heaks kiidetud.

Or. en

Muudatusettepanek 25
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 155, 157–165, 
1013, 1015, 1025, 1028, 1032, 1034

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 31 Artikkel 31

Rakenduskavad Rakenduskavad
1. Puu- ja köögiviljasektori rakenduskaval 
on vähemalt kaks artikli 106 punktis c 
osutatud eesmärki või järgmist eesmärki:

1. Puu- ja köögiviljasektori rakenduskaval 
on vähemalt kaks artikli 106 punktis c 
osutatud eesmärki või kaks järgmistest 
eesmärkidest:

a) toodangu planeerimine; a) toodangu planeerimine;

b) toodete kvaliteedi parandamine; b) nii värskete kui ka töödeldud toodete 
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kvaliteedi parandamine;
c) toodete kaubandusliku väärtuse 
suurendamine;

c) toodete kaubandusliku väärtuse 
suurendamine;

d) värskete või töödeldud toodete tarbimise 
edendamine;

d) värskete või töödeldud toodete tarbimise 
edendamine;

e) keskkonnameetmed ja 
keskkonnasõbralikud tootmismeetodid, 
sealhulgas mahepõllumajandus;

e) keskkonnameetmed, eelkõige seoses 
veega, ja keskkonnasõbralikud tootmis-, 
käitlemis-, valmistamis- või 
töötlemismeetodid, sealhulgas 
mahepõllumajandus ja integreeritud 
tootmine;

f) kriisiennetus ja -ohje. f) kriisiennetus ja -ohje.

Rakenduskavad esitatakse heakskiitmiseks 
liikmesriikidele.

Rakenduskavad esitatakse heakskiitmiseks 
liikmesriikidele.

1 a. Tootjaorganisatsioonide ühendused 
võivad asendada oma liikmeid 
rakenduskavade majandamisel, 
läbivaatamisel, elluviimisel ja esitamisel. 
Lisaks võivad kõnealused ühendused 
esitada osalise rakenduskava, mis sisaldab 
tegevusi, mille tootjaorganisatsiooni 
liikmed on oma rakenduskavades 
kindlaks määranud, kuid mida nad ei ole 
rakendanud. Osalised rakenduskavad 
alluvad samadele reeglitele, mis teised 
rakenduskavad, ning neid käsitletakse 
samaaegselt ühenduste liikmete 
rakenduskavadega.
Sel eesmärgil tagavad liikmesriigid, et:
a) osaliste rakenduskavade tegevused 
oleksid täielikult rahastatud asjaomase 
ühenduse organisatsioonide liikmete poolt 
ning et fondid tuleksid kõnealuste 
organisatsiooni liikmete 
rakendusfondidest; 
b) vastavad tegevused ja rahaline osalus 
oleksid määratletud iga organisatsiooni 
liikme rakenduskavas;
c) rakenduskavasid ei rahastataks kahest 
allikast.

2. Lõike 1 punktis f osutatud kriisiennetus 
ja -ohje on seotud puu- ja köögiviljaturu 
kriiside vältimise ja tekkinud kriiside 

2. Lõike 1 punktis f osutatud kriisiennetus 
ja -ohje on seotud puu- ja köögiviljaturu 
kriiside vältimise ja tekkinud kriiside 
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lahendamisega ning hõlmab sellega seoses: lahendamisega ning hõlmab sellega seoses:
a) toodete turult kõrvaldamist; a) tootmise ja tarbimise prognoosimist ja 

jälgimist;
b) puu- ja köögivilja toorelt koristamist 
või koristamata jätmist;

b) investeeringuid, millega muudetakse 
turule viidavate tootekoguste kasutamine 
tõhusamaks;

c) toodete tarbimise edendamist ja neist 
teavitamist;

c) koolitusmeetmeid, parimate tavade 
jagamist ja struktuurse suutlikkuse 
loomist;

d) koolitusmeetmeid; d) toodete tarbimise edendamist ja neist 
teavitamist nii ennetuse eesmärgil kui ka 
kriisiperioodil;

e) saagikindlustust; e) toetust ühisfondide moodustamise 
halduskulude katmiseks;

f) toetust ühisfondide moodustamise 
halduskulude katmiseks.

f) toetusi viljapuuaedade sordivahetuse 
eesmärgil viljapuude väljajuurimiseks;
g) toodete turult kõrvaldamist, ka nende 
toodete puhul, mida töötlevad 
tootjaorganisatsioonid;
h) puu- ja köögivilja toorelt koristamist 
või koristamata jätmist;
i) saagikindlustust.

Kriisiennetus- ja -ohjamismeetmed, 
sealhulgas kolmandas lõigus osutatud 
laenude põhiosa ja intressi tagasimaksed, ei 
moodusta üle ühe kolmandiku
rakenduskava kuludest.

Kriisiennetus- ja -ohjamismeetmed, 
sealhulgas neljandas lõigus osutatud 
laenude põhiosa ja intressi tagasimaksed, ei 
moodusta üle 40 % rakenduskava kuludest.

Saagikindlustusmeetmed hõlmavad 
tegevusi, mis aitavad kaitsta tootjate 
sissetulekuid ja katavad 
tootjaorganisatsiooni ja/või selle liikmete 
kantud turukahjud, kui neid sissetulekuid 
mõjutavad looduskatastroofid, ebasoodsad 
ilmastikutingimused, haigused ja 
kahjurite levik. Abisaajad peavad 
tõendama, et nad on võtnud kõik 
vajalikud riskiennetusmeetmed.

Tootjaorganisatsioonid võivad 
kriisiennetus- ja -ohjamismeetmete 
rahastamiseks võtta laene 
kommertstingimustel. Sellisel juhul võib 
kõnealuste laenude põhiosa ja intressi 
tagasimaksmine olla rakenduskava osa 

Tootjaorganisatsioonid võivad 
kriisiennetus- ja -ohjamismeetmete 
rahastamiseks võtta laene 
kommertstingimustel. Sellisel juhul võib 
kõnealuste laenude põhiosa ja intressi 
tagasimaksmine olla rakenduskava osa 
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ning seega võib seda artikli 32 alusel liidu 
finantsabist rahastada. Kriisiennetuse ja -
ohjega seotud mis tahes konkreetset 
tegevust rahastatakse kas selliste laenude 
abil või otseselt, kuid mitte mõlemal viisil.

ning seega võib seda artikli 32 alusel liidu 
finantsabist rahastada. Kriisiennetuse ja -
ohjega seotud mis tahes konkreetset 
tegevust võib rahastada selliste laenude 
abil ja/või otseselt tootjaorganisatsioonide 
poolt.

2 a. Käesolevas jaos kasutatakse järgmisi 
mõisteid:
a) „toorelt koristamine” –
turustuskõlbmatute toodete täielik või 
osaline koristamine konkreetselt alalt 
enne tavapärase saagikoristuse algust. 
Asjaomased tooted ei tohi enne toorelt 
koristamist olla juba kahjustatud 
ilmastikutingimuste või haiguste tõttu või 
muudel põhjustel.
b) „koristamata jätmine“ – tavapärase 
tootmistsükli jooksul konkreetselt alalt 
osa või kogu kaubandusliku toodangu 
koristamata jätmine. Koristamata 
jätmisena ei käsitata aga toodete hävimist 
ilmastikutingimuste või haiguse 
tagajärjel;

3. Liikmesriigid tagavad, et: 3. Liikmesriigid tagavad, et:

a) rakenduskavad hõlmavad kahte või 
enamat keskkonnameedet või

a) rakenduskavad hõlmavad kahte või 
enamat keskkonnameedet või

b) vähemalt 10 % rakenduskavade kuludest 
kasutatakse keskkonnameetmete 
rahastamiseks.

b) vähemalt 10 % rakenduskavade kuludest 
kasutatakse keskkonnameetmete 
rahastamiseks.

Keskkonnameetmete puhul järgitakse 
määruse (EL) nr […] (Euroopa Maaelu 
Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) 
antavate maaelu arengu toetuste kohta) 
artikli 29 lõikes 3 sätestatud 
põllumajandusliku keskkonnatoetusega 
seotud tingimusi.

Keskkonnameetmete puhul järgitakse 
määruse (EL) nr […] (Euroopa Maaelu 
Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) 
antavate maaelu arengu toetuste kohta) 
artikli 29 lõikes 3 sätestatud 
põllumajandusliku keskkonnatoetusega 
seotud tingimusi.

Kui vähemalt 80 % tootjaorganisatsiooni 
tootjaliikmetest on võtnud ühe või mitu 
ühesugust põllumajanduse keskkonna 
kohustust määruse (EL) nr […] (Euroopa 
Maaelu Arengu Põllumajandusfondist 
(EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste 
kohta) artikli 29 lõike 3 alusel, siis 
käsitatakse iga sellist kohustust esimese 

Kui vähemalt 80 % tootjaorganisatsiooni 
tootjaliikmetest on võtnud ühe või mitu 
ühesugust põllumajanduse keskkonna 
kohustust määruse (EL) nr […] (Euroopa 
Maaelu Arengu Põllumajandusfondist 
(EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste 
kohta) artikli 29 lõike 3 alusel, siis 
käsitatakse iga sellist kohustust esimese 
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lõigu punktis a osutatud 
keskkonnameetmena.

lõigu punktis a osutatud 
keskkonnameetmena.

Esimeses lõigus osutatud 
keskkonnameetmetele antav abi hõlmab 
täiendavaid kulusid ja kõnealusest 
tegevusest tulenevalt saamata jäänud tulu.

Esimeses lõigus osutatud 
keskkonnameetmetele antav abi hõlmab 
täiendavaid kulusid ja kõnealusest 
tegevusest tulenevalt saamata jäänud tulu.

4. Liikmesriigid tagavad, et keskkonnale 
avaldavat survet suurendavad 
investeeringud on lubatud üksnes siis, kui 
on kasutusele võetud tõhusad meetmed 
keskkonna kaitsmiseks sellise surve eest.

4. Liikmesriigid tagavad, et keskkonnale 
avaldatavat survet suurendavad 
investeeringud on lubatud üksnes siis, kui 
on kasutusele võetud tõhusad meetmed 
keskkonna kaitsmiseks sellise surve eest.

Or. en

(Paragraph 2 point d has become point c, point c becomes point d, point f becomes point e, 
point e becomes point i, point b becomes point h)

Muudatusettepanek 26
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 66–168, 1056, 
1065

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 32 Artikkel 32

Liidu finantsabi Liidu finantsabi
1. Liidu finantsabi on võrdne artikli 30 
lõike 1 punktis a osutatud tegelikult 
makstud rahalise toetuse summaga, kuid
mitte suurem kui 50 % tegelikest kuludest.

1. Liidu finantsabi on võrdne artikli 30 
lõike 1 punktis a osutatud tegelikult 
makstud rahalise toetuse summaga ja mitte 
suurem kui 50 % tegelikest kuludest või 
mitte suurem kui 75 % äärepoolseimate 
piirkondade puhul.

2. Liidu finantsabi ülempiir on 4,1 % iga 
tootjaorganisatsiooni turustatud toodangu 
väärtusest.

2. Liidu finantsabi ülempiir on 4,1 % iga 
tootjaorganisatsiooni ja/või nende 
ühenduse turustatud värskete või 
töödeldud toodete väärtusest.

Kõnealust protsendimäära võib suurendada 
4,6 %-le turustatud toodangu väärtusest, 
tingimusel et summat, mis ületab 4,1 % 
turustatud toodangu väärtusest, 
kasutatakse üksnes kriisiennetus- ja -

Kõnealust protsendimäära võib suurendada 
4,6 %-le tootjaorganisatsiooni turustatud 
värskete või töödeldud toodete väärtusest, 
tingimusel et summat, mis ületab 4,1 % 
turustatud värskete või töödeldud toodete
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ohjamismeetmeteks. väärtusest, kasutatakse üksnes 
kriisiennetus- ja -ohjamismeetmeteks. 

Tootjaorganisatsioonide puhul võib seda 
protsenti suurendada 5 %-ni ühenduse või 
selle liikmete turustatud värskete või 
töödeldud toodete väärtusest, tingimusel et 
summat, mis ületab 4,1 % turustatud 
värskete või töödeldud toodete väärtusest, 
kasutatakse ainult kriisiennetus- ja -
ohjamismeetmete jaoks, mida see 
tootjaorganisatsioonide ühendus 
rakendab oma liikmete nimel.

3. Tootjaorganisatsiooni taotlusel 
suurendatakse lõikes 1 sätestatud 
toetusmäära 50 %-lt 60%-le ühe 
rakenduskava või rakenduskava osa kohta, 
kui see vastab vähemalt ühele järgmistest 
tingimustest:

3. Tootjaorganisatsiooni taotlusel 
suurendatakse lõikes 1 sätestatud 
toetusmäära 50 %-lt 60%-le ühe 
rakenduskava või rakenduskava osa kohta, 
kui see vastab vähemalt ühele järgmistest 
tingimustest:

a) selle on esitanud mitu liidu 
tootjaorganisatsiooni, kes tegelevad eri 
liikmesriikides rahvusvaheliste kavadega; 

a) selle on esitanud mitu liidu 
tootjaorganisatsiooni, kes tegelevad eri 
liikmesriikides rahvusvaheliste kavadega; 

b) selle on esitanud üks või mitu 
tootmisharudevahelistel alustel toimivate 
kavadega tegelevat tootjaorganisatsiooni;

b) selle on esitanud üks või mitu 
tootmisharudevahelistel alustel toimivate 
kavadega tegelevat tootjaorganisatsiooni;

c) sellega kaetakse üksnes selliste 
mahepõllumajanduslike toodete tootmiseks 
antavaid eritoetusi, mis on hõlmatud 
nõukogu määrusega (EÜ) nr 834/2007;

c) sellega kaetakse üksnes selliste 
mahepõllumajanduslike toodete tootmiseks 
antavaid eritoetusi, mis on hõlmatud 
nõukogu määrusega (EÜ) nr 834/2007;

d) see on esimene kava, mille esitab 
tunnustatud tootjaorganisatsioon, mis on 
ühinenud teise tunnustatud 
tootjaorganisatsiooniga;

d) see on esimene kava, mille esitab 
tunnustatud tootjaorganisatsioon, mis on 
ühinenud teise tunnustatud 
tootjaorganisatsiooniga;

d a) selle on esitanud mitu tunnustatud 
tootjaorganisatsiooni, millel on ühine 
turustuse tütarettevõtja;

e) see on esimene kava, mille esitab 
tunnustatud tootjaorganisatsioonide liit;

e) see on esimene kava, mille esitab 
tunnustatud tootjaorganisatsioonide liit;

f) selle on esitanud tootjaorganisatsioonid 
nendest liikmesriikidest, kus 
tootjaorganisatsioonid turustavad vähem 
kui 20 % puu- ja köögiviljatoodangust;

f) selle on esitanud tootjaorganisatsioonid 
nendest liikmesriikidest, kus 
tootjaorganisatsioonid turustavad vähem 
kui 20 % puu- ja köögiviljatoodangust;

(g) selle on esitanud tootjaorganisatsioon 
ühest äärepoolseimast piirkonnast, nagu on 

g) selle on esitanud tootjaorganisatsioon 
ühest äärepoolseimast piirkonnast, nagu on 
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osutatud aluslepingu artiklis 349; osutatud aluslepingu artiklis 349, või 
Egeuse mere väikesaarelt, nagu on 
määratletud määruse (EÜ) nr 1405/2006 
artikli 1 lõikes 2;

(h) see hõlmab üksnes eritoetusi 
meetmeteks, mille eesmärk on 
propageerida haridusasutuses viibivate 
laste hulgas puu- ja köögivilja tarbimist.
4. Lõikes 1 sätestatud piirmäära 50 % 
suurendatakse 100 %-le puu- ja köögivilja 
turult kõrvaldamiste puhul, kui kõrvaldatav 
kogus ei ületa 5 % iga 
tootjaorganisatsiooni turustatud toodangu 
mahust ning kui kõrvaldamine on 
toimunud järgmisel viisil:

4. Lõikes 1 sätestatud piirmäära 50 % 
suurendatakse 100 %-le puu- ja köögivilja 
turult kõrvaldamiste puhul, kui kõrvaldatav 
kogus ei ületa 5 % iga 
tootjaorganisatsiooni turustatud toodangu 
mahust ning kui kõrvaldamine on 
toimunud järgmisel viisil:

a) tasuta jagamine 
heategevusorganisatsioonidele ja -
fondidele, mille liikmesriigid on sel 
eesmärgil heaks kiitnud, kasutamiseks 
nende tegevuses selliste inimeste 
aitamiseks, kellel on riigi seaduste kohaselt 
õigus saada sotsiaalabi, eelkõige piisavate 
elatusvahendite puudumise tõttu;

a) tasuta jagamine 
heategevusorganisatsioonidele ja -
fondidele, mille liikmesriigid on sel 
eesmärgil heaks kiitnud, kasutamiseks 
nende tegevuses selliste inimeste 
aitamiseks, kellel on riigi seaduste kohaselt 
õigus saada sotsiaalabi, eelkõige piisavate 
elatusvahendite puudumise tõttu;

b) tasuta jagamine karistusasutustele, 
koolidele, riiklikele haridusasutustele ja 
laste puhkelaagritele, samuti liikmesriikide 
määratud haiglatele ja vanadekodudele; 
liikmesriigid teevad kõik vajaliku 
tagamaks, et sel viisil jagatud kogused 
täiendavad selliste asutuste tavaliselt 
ostetavaid koguseid.

b) tasuta jagamine karistusasutustele, 
koolidele ja artiklis 20 a osutatud 
asutustele ning laste puhkelaagritele, 
samuti liikmesriikide määratud haiglatele 
ja vanadekodudele; liikmesriigid teevad 
kõik vajaliku tagamaks, et sel viisil jagatud 
kogused täiendavad selliste asutuste 
tavaliselt ostetavaid koguseid.

Or. en

Muudatusettepanek 27
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 170

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 34 Artikkel 34
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Rakenduskavade riiklik raamistik ja 
riiklik strateegia

Rakenduskavade riiklik raamistik ja 
riiklik strateegia

1. Liikmesriigid kehtestavad siseriikliku 
raamistiku artikli 31 lõikes 3 osutatud 
keskkonnameetmetega seotud 
üldtingimuste väljatöötamiseks. Kõnealuse 
raamistikuga tagatakse eelkõige, et sellised 
meetmed vastavad määruses (EL) nr […] 
(Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate 
maaelu arengu toetuste kohta) sätestatud 
nõuetele, eelkõige kõnealuse määruse 
artiklis 6 sätestatud nõuete järjekindluse 
kohta. 

1. Liikmesriigid kehtestavad siseriikliku 
raamistiku artikli 31 lõikes 3 osutatud 
keskkonnameetmetega seotud 
üldtingimuste väljatöötamiseks. Kõnealuse 
raamistikuga tagatakse eelkõige, et sellised 
meetmed vastavad määruses (EL) nr […] 
(Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate 
maaelu arengu toetuste kohta) sätestatud 
nõuetele, eelkõige kõnealuse määruse 
artiklis 6 sätestatud nõuete järjekindluse 
kohta. 

Liikmesriigid esitavad oma raamistiku 
kavandi komisjonile, kes rakendusaktidega 
võib kolme kuu jooksul nõuda muudatusi, 
kui ta leiab, et kõnealune kavand ei 
võimalda saavutada aluslepingu artiklis 
191 ning liidu seitsmendas 
keskkonnaalases tegevusprogrammis 
sätestatud eesmärke. Samu eesmärke tuleb 
järgida ka rakenduskavadest toetatavate 
üksikpõllumajandusettevõtetesse tehtavate 
investeeringute puhul.

Liikmesriigid esitavad oma raamistiku 
kavandi komisjonile, kes võib ilma 
artikli 162 lõikeid 2 või 3 rakendamata 
vastuvõetud rakendusaktidega kolme kuu 
jooksul nõuda muudatusi, kui ta leiab, et 
kõnealune kavand ei võimalda saavutada 
aluslepingu artiklis 191 ning liidu 
seitsmendas keskkonnaalases 
tegevusprogrammis sätestatud eesmärke. 
Samu eesmärke tuleb järgida ka 
rakenduskavadest toetatavate 
üksikpõllumajandusettevõtetesse tehtavate 
investeeringute puhul.

2. Kõik liikmesriigid koostavad puu- ja 
köögiviljaturu säästvate rakenduskavade 
riikliku strateegia. Kõnealuse strateegiaga 
on hõlmatud:

2. Kõik liikmesriigid koostavad puu- ja 
köögiviljaturu säästvate rakenduskavade 
riikliku strateegia. Kõnealuse strateegiaga 
on hõlmatud:

a) olukorra tugevate ja nõrkade külgede 
analüüs ning arengupotentsiaal;

a) olukorra tugevate ja nõrkade külgede 
analüüs ning arengupotentsiaal;

b) valitud prioriteetide põhjendus; b) valitud prioriteetide põhjendus;

c) rakenduskavade ja rahastamisvahendite 
eesmärgid ning tulemuslikkuse näitajad;

c) rakenduskavade ja rahastamisvahendite 
eesmärgid ning tulemuslikkuse näitajad;

d) rakenduskavade hindamine; d) rakenduskavade hindamine;
e) tootjaorganisatsioonide 
aruandluskohustus.

e) tootjaorganisatsioonide 
aruandluskohustus.

Riiklikus strateegias sisaldub ka lõikes 1 
osutatud riigisisene raamistik.

Riiklikus strateegias sisaldub ka lõikes 1 
osutatud riigisisene raamistik.

3. Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata 
liikmesriikide suhtes, kus ei ole 

3. Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata 
liikmesriikide suhtes, kus ei ole 
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tunnustatud tootjaorganisatsioone. tunnustatud tootjaorganisatsioone.

Or. en

Muudatusettepanek 28
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 1070

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 34 a
Riiklik võrgustik

1. Liikmesriigid võivad luua riikliku puu-
ja köögiviljavõrgustiku, mis ühendab 
riikliku strateegia rakendamisse kaasatud 
tootjaorganisatsioone, 
tootjaorganisatsioonide ühendusi ja 
ametiasutusi.
2. Võrgustikku rahastatakse 
maksimaalselt 0,5 % määral ELi osast 
rakendusfondide rahastamises.
3. Selle võrgustiku eesmärk on juhtida 
võrgustikku, uurida ülevõetavaid häid 
tavasid ja koguda asjakohast teavet, 
korraldada konverentse ja seminare 
riikliku strateegia juhtimisse kaasatud 
isikutele, viia ellu riikliku strateegia 
jälgimis- ja hindamisprogramme ning 
muid riiklikus strateegias nimetatud 
tegevusi.

Or. en

Muudatusettepanek 29
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 171–177
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 35 Artikkel 35
Delegeeritud volitused Delegeeritud volitused

Võttes arvesse vajadust tagada 
tootjaorganisatsioonide tõhus, sihipärane ja 
jätkuv toetamine puu- ja köögiviljasektoris, 
antakse komisjonile artikli 160 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, et 
kehtestada eeskirjad, milles käsitletakse: 

Võttes arvesse vajadust tagada 
tootjaorganisatsioonide tõhus, sihipärane ja 
jätkuv toetamine puu- ja köögiviljasektoris, 
antakse komisjonile artikli 160 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, et 
kehtestada eeskirjad, milles käsitletakse: 

a) rakendusfonde ja rakenduskavasid, mis 
on seotud:

a) rakendusfonde ja rakenduskavasid, mis 
on seotud:

i) rakendusfondide hinnangulise suuruse, 
rahastamise ja kasutamisega;

i) rakendusfondide hinnangulise suuruse, 
rahastamise ja kasutamisega;

ii) rakenduskavade sisu, kestuse, 
heakskiitmise ja muutmisega;

ii) rakenduskavade sisu, kestuse, 
heakskiitmise ja muutmisega;

iii) meetmete abikõlblikkusega, 
tegevuskava kohase tegevuse või kuludega 
ja vastavate täiendavate riiklike 
eeskirjadega; 

iii) meetmete abikõlblikkusega, 
tegevuskava kohase tegevuse või kuludega, 
üksikutesse põllumajandusettevõtetesse 
tehtavate investeeringutega ja vastavate 
täiendavate riiklike eeskirjadega; 

iv) tegevuskavade ja maaelu arengu 
programmide vahelise suhtega;

iv) tegevuskavade ja maaelu arengu 
programmide vahelise suhtega;

v) tootjaorganisatsioonide liitude 
rakenduskavadega;

v) tootjaorganisatsioonide liitude 
rakenduskavadega;

v a) eriliste eeskirjadega, mis on 
kohaldatavad juhtudel, kui 
tootjaorganisatsioonide ühendused 
asendavad täielikult või osaliselt oma 
liikmeid rakenduskavade majandamisel, 
läbivaatamisel, elluviimisel ja esitamisel.

b) riikliku raamistiku ja riikliku strateegia 
struktuuri ja sisuga; 

b) riikliku raamistiku ja riikliku strateegia 
struktuuri ja sisuga; 

c) liidu finantsabiga, mis on seotud: c) liidu finantsabiga, mis on seotud: 

i) liidu finantsabi arvutamise alusega, 
eelkõige tootjaorganisatsiooni turustatud 
toodangu väärtus;

i) liidu finantsabi arvutamise alusega, 
eelkõige tootjaorganisatsiooni turustatud 
toodangu väärtus;

ii) abi arvutamiseks kohaldatava 
võrdlusperioodiga;

ii) abi arvutamiseks kohaldatava 
võrdlusperioodiga;
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iii) finantsabi saamise õiguste 
vähendamisega abitaotluste hilinenud 
esitamise korral;

iii) finantsabi saamise õiguste 
vähendamisega abitaotluste hilinenud 
esitamise korral;

iv) ettemaksete tegemisega ning tagatiste 
esitamise ja kaotamisega ettemaksete 
korral;

iv) ettemaksete tegemisega ning tagatiste 
esitamise ja kaotamisega ettemaksete 
korral;

iv a) tootjaorganisatsioonide 
rakenduskavade kohaldatavate eriliste 
eeskirjadega ja sealhulgas artikli 32 
lõikes 2 esitatud ülempiiriga seotud 
eeskirjadega;

d) kriisiennetus- ja -ohjamismeetmeid, mis 
on seotud:

d) kriisiennetus- ja -ohjamismeetmeid, mis 
on seotud:

i) kriisiennetus- ja -ohjamismeetmete 
valikuga; 

i) kriisiennetus- ja -ohjamismeetmete 
valikuga; 

ii) turult kõrvaldamise mõistega; ii) tingimustega, millega kaasneb turult 
kõrvaldamine;

iii) turult kõrvaldatud toodete 
sihtotstarbega;

iii) turult kõrvaldatud toodete 
sihtotstarbega;

iv) turult kõrvaldamise 
maksimumtoetusega;

iv) turult kõrvaldamise 
maksimumtoetusega;

v) etteteatamisega turult kõrvaldamise 
korral;

v) etteteatamisega turult kõrvaldamise 
korral;

vi) turustatud toodangu mahuga turult 
kõrvaldamise korral;

vi) turustatud toodangu mahuga turult 
kõrvaldamise korral;

vii) tasuta jagamiseks ettenähtud toodete 
pakendil Euroopa Liidu embleemi 
esitamisega;

vii) tasuta jagamiseks ettenähtud toodete 
pakendil Euroopa Liidu embleemi 
esitamisega;

viii) kõrvaldatud toodete saajatele 
esitatavate tingimustega;

viii) kõrvaldatud toodete saajatele 
esitatavate tingimustega;

ix) toorelt koristamise ja koristamata 
jätmise mõistega;
x) toorelt koristamise ja koristamata 
jätmise tingimustega;

x) toorelt koristamise ja koristamata 
jätmise tingimustega;

xi) saagikindlustuse eesmärkidega; xi) saagikindlustuse tingimustega; 

xii) mõistega „ebasoodsad 
ilmastikutingimused”;
xiii) ühisfondide moodustamise 
halduskulude katmise toetuse tingimustega;

xiii) ühisfondide moodustamise 
halduskulude katmise toetuse tingimustega;

e) riikliku finantsabiga, mis on seotud: e) riikliku finantsabiga, mis on seotud:
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i) tootjate organiseerituse tasemega; i) tootjate organiseerituse tasemega;
ii) rakenduskavade muudatustega; ii) rakenduskavade muudatustega;

iii) finantsabi saamise õiguste 
vähendamisega abitaotluste hilinenud 
esitamise korral;

iii) finantsabi saamise õiguste 
vähendamisega abitaotluste hilinenud 
esitamise korral;

iv) tagatiste esitamise, vabastamise ja 
kaotamisega ettemaksete korral;

iv) tagatiste esitamise, vabastamise ja 
kaotamisega ettemaksete korral;

v) liidu poolt tagasi makstava riikliku 
finantsabi maksimaalse protsendiga. 

v) liidu poolt tagasi makstava riikliku 
finantsabi maksimaalse protsendiga. 

Or. en

Muudatusettepanek 30
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 180

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 38 Artikkel 38
Kooskõla ja järjepidevus Kooskõla ja järjepidevus

1. Toetusprogrammid on kooskõlas liidu 
õigusega ning liidu tegevuse, poliitika ja 
prioriteetidega.

1. Toetusprogrammid on kooskõlas liidu 
õigusega ning liidu tegevuse, poliitika ja 
prioriteetidega.

2. Liikmesriigid vastutavad 
toetusprogrammide eest ning tagavad, et 
need on sisult järjekindlad ning et neid 
koostatakse ja rakendatakse objektiivselt, 
võttes arvesse asjaomaste tootjate 
majanduslikku olukorda ja vajadust vältida 
tootjate põhjendamatut ebavõrdset 
kohtlemist.

2. Liikmesriigid vastutavad 
toetusprogrammide eest ning tagavad, et 
need on sisult järjekindlad ning et neid 
koostatakse ja rakendatakse objektiivselt, 
võttes arvesse asjaomaste tootjate 
majanduslikku olukorda ja vajadust vältida 
tootjate põhjendamatut ebavõrdset 
kohtlemist.

3. Toetust ei anta: 3. Toetust ei anta:

(a) teadusprojektidele ja teadusprojekte 
toetavatele meetmetele, ilma et see piiraks 
artikli 43 lõike 3 punkte d ja e;
b) määruse (EL) nr […] (Euroopa Maaelu 
Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) 
antavate maaelu arengu toetuste kohta) 
kohastes liikmesriikide maaelu arengu 

b) määruse (EL) nr […] (Euroopa Maaelu 
Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) 
antavate maaelu arengu toetuste kohta) 
kohastes liikmesriikide maaelu arengu 
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programmides sisalduvatele meetmetele. programmides sisalduvatele meetmetele.

Or. en

Muudatusettepanek 31
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 181, 182

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 39 Artikkel 39
Toetusprogrammide esitamine Toetusprogrammide esitamine

1. Iga IV lisas loetletud tootjaliikmesriik 
esitab komisjonile viieaastase 
toetusprogrammi kavandi, mis sisaldab 
vähemalt ühte artiklis 40 sätestatud 
abikõlblikku meedet.

1. Iga IV lisas loetletud tootjaliikmesriik 
esitab komisjonile viieaastase 
toetusprogrammi kavandi, mis sisaldab 
vähemalt ühte artiklis 40 sätestatud 
abikõlblikku meedet.

1 a. Toetusprogrammide toetusmeetmed 
töötatakse välja sellisel geograafilisel 
tasandil, mida liikmesriik peab kõige 
asjakohasemaks. Enne toetusprogrammi 
komisjonile esitamist konsulteerib 
liikmesriik sobiva territoriaalse tasandi 
pädevate asutuste ja organisatsioonidega.
1 b. Iga liikmesriik esitab ühe 
toetusprogrammi kavandi, milles võib 
võtta arvesse piirkondlikke eripärasid.

2. Toetusprogramme hakatakse kohaldama 
kolm kuud pärast nende esitamist 
komisjonile.

2. Toetusprogramme hakatakse kohaldama 
kolm kuud pärast nende esitamist 
komisjonile.

Kui komisjon kehtestab rakendusaktiga, et 
toetusprogramm ei vasta käesolevas jaos 
sätestatud eeskirjadele, teavitab komisjon 
sellest liikmesriiki. Sellisel juhul esitab 
liikmesriik komisjonile muudetud 
toetusprogrammi. Muudetud 
toetusprogrammi hakatakse kohaldama 
kaks kuud pärast selle esitamist, välja 
arvatud juhul, kui vastuolu ei ole 
kõrvaldatud – sel juhul kohaldatakse 

Kui komisjon kehtestab rakendusaktiga, et 
toetusprogramm ei vasta käesolevas jaos 
sätestatud eeskirjadele, teavitab komisjon 
sellest liikmesriiki. Sellisel juhul esitab 
liikmesriik komisjonile muudetud 
toetusprogrammi. Muudetud 
toetusprogrammi hakatakse kohaldama 
kaks kuud pärast selle esitamist, välja 
arvatud juhul, kui vastuolu ei ole 
kõrvaldatud – sel juhul kohaldatakse 
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käesolevat lõiku. käesolevat lõiku.
3. Lõiget 2 kohaldatakse mutatis mutandis 
liikmesriikide esitatud toetusprogrammide 
muudatuste suhtes.

3. Lõiget 2 kohaldatakse mutatis mutandis 
liikmesriikide esitatud toetusprogrammide 
muudatuste suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 32
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 1096, 1097

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 39 a
Toetusprogrammide sisu

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

Muudatusettepanek 33
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 183

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 40 Artikkel 40

Abikõlblikud meetmed Abikõlblikud meetmed
Toetusprogrammid võivad sisaldada 
üksnes ühte või mitut järgmist meedet:

Toetusprogrammid võivad sisaldada 
üksnes ühte või mitut järgmist meedet:

a) toetus ühtse otsemaksete kava alusel 
vastavalt artiklile 42;
b) müügi edendamine vastavalt artiklile 43; b) müügi edendamine vastavalt artiklile 43;

c) viinamarjaistanduste ümberkorraldamine 
ja muutmine vastavalt artiklile 44;

c) viinamarjaistanduste ümberkorraldamine 
ja muutmine vastavalt artiklile 44;

d) toorelt koristamine vastavalt artiklile 45; d) toorelt koristamine vastavalt artiklile 45;
e) ühisfondid vastavalt artiklile 46; e) ühisfondid vastavalt artiklile 46;

f) saagikindlustus vastavalt artiklile 47; f) saagikindlustus vastavalt artiklile 47;
g) investeeringud vastavalt artiklile 48; g) investeeringud vastavalt artiklile 48;

h) kõrvalsaaduste destilleerimine vastavalt 
artiklile 49. 

h) kõrvalsaaduste destilleerimine vastavalt 
artiklile 49. 

h a) teadus- ja arendustegevus vastavalt 
artiklile 43 a.

Or. en

Muudatusettepanek 34
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 1110
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 42 välja jäetud
Ühtne otsemaksete kava ja toetus 

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

Or. en

Muudatusettepanek 35
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 113, 1116

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 43 Artikkel 43
Müügiedendamine kolmandates riikides Müügiedendamine

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

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

2. Lõikes 1 osutatud meetmeid 
kohaldatakse kaitstud päritolunimetuse või 
kaitstud geograafilise tähisega veinide või 
selliste veinide suhtes, millele on märgitud 
viinamarjasort.

2. Lõikes 1 osutatud meetmeid 
kohaldatakse kaitstud päritolunimetuse või 
kaitstud geograafilise tähisega veinide või 
selliste veinide suhtes, millele on märgitud 
viinamarjasort.

3. Lõikes 1 osutatud meetmed võivad 
hõlmata üksnes järgmist:

3. Lõikes 1 osutatud meetmed võivad 
hõlmata üksnes järgmist:
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a) avalikke suhteid, müügiedendus- või 
reklaamimeetmeid, eelkõige neid, mis 
rõhutavad liidu toodete eeliseid, eriti 
seoses kvaliteedi, toiduohutuse või 
keskkonnasõbralikkusega;

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

b) osalemist rahvusvahelise tähtsusega 
üritustel, messidel või näitustel;

b) osalemist rahvusvahelise tähtsusega 
üritustel, messidel või näitustel;

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

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

d) uurimusi uute turgude kohta, mis on 
vajalikud turuväljundite laiendamiseks;

d) uurimusi uute turgude kohta, mis on 
vajalikud turuväljundite laiendamiseks;

e) uurimusi teavitus- ja 
müügiedendusmeetmete tulemuste 
hindamiseks.

e) uurimusi teavitus- ja 
müügiedendusmeetmete tulemuste 
hindamiseks.

4. Lõikes 1 osutatud liidu toetus 
müügiedendusmeetmetele ei tohi ületada 
50 % abikõlblikest kulutustest.

4. Lõikes 1 osutatud liidu toetus 
müügiedendusmeetmetele ei tohi ületada 
50 % abikõlblikest kulutustest. 

Or. en

Muudatusettepanek 36
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 185

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 43 a
Teadus- ja arendustegevus

Teadus- ja arendustegevust soodustav abi 
võimaldab rahastada teadustegevusi, mille 
eesmärk on eelkõige parandada 
tootekvaliteeti, tootmisprotsessi mõju 
keskkonnale ja toiduohutust.

Or. en
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Muudatusettepanek 37
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 1125

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 43 b
Parimate tavade vahetamine säästva 

tootmise nüüdisaegsete süsteemide vallas
1. Selle artikli alusel antav toetus katab 
meetmeid, millega toetatakse parimate 
tavade jagamist säästva tootmise 
arenenud süsteemide alal ja seega 
võimaldatakse põllumajandustootjatel 
omandada uusi oskusi.
2. Lõikes 1 osutatud meetmeid 
kohaldatakse arenenud 
viinamarjakasvatus- ja 
veinitootmissüsteemide suhtes, mis 
suurendavad pinnasekatet, vähendavad 
oluliselt pestitsiidide ja keemiliste väetiste 
kasutamist või suurendavad sortide 
mitmekesisust, ja mis ületavad määruse 
(EL) nr […] [horisontaalse ÜPP määrus] 
VI jaotises sätestatud nõuetele vastavuse 
tingimuste täitmist.
3. Lõikes 1 nimetatud meetmete hulka 
võivad kuuluda:
a) arenenud säästva viinamarjakasvatuse 
parimate tavade valimine, kirjeldamine ja 
tutvustamine;
b) põllumajandusalase koolituse andmine 
ja nüüdisaegsete säästvate 
põllumajandussüsteemide suutlikkuse 
suurendamine;

Or. en

Muudatusettepanek 38
Michel Dantin
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Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 186-189, 1129, 
1130

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 44 Artikkel 44
Viinamarjaistanduste 

ümberkorraldamine ja muutmine
Viinamarjaistanduste 
ümberkorraldamine ja muutmine

1. Viinamarjaistanduste 
ümberkorraldamise ja muutmise meetmete 
eesmärk on suurendada veinitootjate 
konkurentsivõimet.

1. Viinamarjaistanduste 
ümberkorraldamise ja muutmise meetmete 
eesmärk on suurendada veinitootjate 
konkurentsivõimet.

2. Viinamarjaistanduste ümberkorraldamist 
ja muutmist toetatakse siis, kui 
liikmesriigid esitavad oma 
tootmisvõimsuse ülevaate vastavalt 
artikli 102 lõikele 3.

2. Viinamarjaistanduste ümberkorraldamist 
ja muutmist toetatakse siis, kui 
liikmesriigid esitavad oma 
tootmisvõimsuse ülevaate vastavalt 
artikli 102 lõikele 3.

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

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

a) sordivahetus, sealhulgas 
ümberpookimine;

a) sordivahetus, sealhulgas 
ümberpookimine;

b) viinamarjaistanduste ümberpaigutamine; b) viinamarjaistanduste ümberpaigutamine;

c) viinamarjaistanduste haldamise 
parandamine.

c) viinamarjaistanduste haldamise 
parandamine.

(c a) pestitsiidide kasutamise 
vähendamine;
(c b) ümberistutamine taimetervise 
põhjustel, kui puudub tehniline lahendus 
tootmise säilitamiseks samas kohas.

Ei toetata selliste viinamarjaistanduste 
tavapärast uuendamist, kus viinapuud on 
ealiselt vananenud.

Ei toetata selliste viinamarjaistanduste 
tavapärast uuendamist, st sama 
viinamarjasordi ümberistutamist sama 
tihedusega samale maatükile ja sama 
viinamarjakasvatusmeetodit kasutades, 
kui viinapuud on ealiselt vananenud.

Liikmesriigid võivad sätestada 
lisatingimusi, eelkõige seoses 
asendatavate viinapuude vanusega.

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

viinamarjaistanduste ümberkorraldus- ja 
muutmistoetuse vormid võivad olla üksnes 
järgmised:

a) meetme rakendamisest tingitud 
sissetulekute kaotamise puhul tootjatele 
antav hüvitis;

a) meetme rakendamisest tingitud 
sissetulekute kaotamise puhul tootjatele 
antav hüvitis;

b) toetus ümberkorraldus- ja 
muutmiskulude katmiseks.

b) toetus ümberkorraldus- ja 
muutmiskulude katmiseks.

5. Lõike 4 punktis a osutatud sissetulekute 
kaotamise eest tootjatele antav hüvitis võib 
katta kuni 100 % vastavast kahjumist ning 
seda võib anda ühes järgmistest vormidest:

5. Lõike 4 punktis a osutatud sissetulekute 
kaotamise eest tootjatele antav hüvitis võib 
katta kuni 100 % vastavast kahjumist ning 
seda võib anda ühes järgmistest vormidest:

a) olenemata määruse (EL) nr [KOM(2010 
)799] II osa I jaotise III peatüki V jao II 
alajaost istutusõiguse kohta üleminekuajal, 
mille kohaselt on lubatud nii uute kui ka 
vanade viinapuude üheaegne olemasolu 
kuni üleminekuaja lõpuni, mis ei tohi olla 
pikem kui kolm aastat;

a) olenemata määruse (EÜ) nr 1234/2007
II osa I jaotise III peatüki IVa jao II 
alajaost istutusõiguse kohta üleminekuajal, 
mille kohaselt on lubatud nii uute kui ka 
vanade viinapuude üheaegne olemasolu 
kuni üleminekuaja lõpuni, mis ei tohi olla 
pikem kui kolm aastat;

b) rahaline hüvitis. b) rahaline hüvitis.

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 39
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 190, 1135

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 45 Artikkel 45
Toorelt koristamine Toorelt koristamine

1. Käesolevas artiklis tähendab toorelt 
koristamine ebaküpsete viinamarjakobarate 

1. Käesolevas artiklis tähendab toorelt 
koristamine ebaküpsete viinamarjakobarate 
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täielikku hävitamist või eemaldamist, mille 
tulemusel asjaomase ala saak langeb 
nullini.

täielikku hävitamist või eemaldamist, mille 
tulemusel asjaomase ala saak langeb 
nullini.

Kaubanduslike viinamarjade viinapuude 
külge jätmist pärast tavapärase 
tootmistsükli lõppu (koristamata jätmine) 
ei käsitata rohelise korjena.

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

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

3. Toorelt koristamise toetust võib anda 
hüvitisena kindlasummalise toetuse vormis 
hektari kohta ja selle määrab asjaomane 
liikmesriik.

3. Toorelt koristamise toetust võib anda 
hüvitisena kindlasummalise toetuse vormis 
hektari kohta ja selle määrab asjaomane 
liikmesriik.

Toetus ei tohi olla suurem kui 50 % 
viinamarjakobarate hävitamise või 
eemaldamise otseste kulude summast ning 
sissetuleku kaotusest seoses sellise 
hävitamise või eemaldamisega.

Toetus ei tohi olla suurem kui 50 % 
viinamarjakobarate hävitamise või 
eemaldamise otseste kulude summast ning 
sissetuleku kaotusest seoses sellise 
hävitamise või eemaldamisega.

4. Asjaomased liikmesriigid kehtestavad 
objektiivsetel kriteeriumidel põhineva 
süsteemi tagamaks, et toorelt koristamise 
meetme alusel üksikisikutest veinitootjatele 
antav hüvitis ei ületaks lõike 3 teises lõigus 
osutatud ülemmäära.

4. Asjaomased liikmesriigid kehtestavad 
objektiivsetel kriteeriumidel põhineva 
süsteemi tagamaks, et toorelt koristamise 
meetme alusel üksikisikutest veinitootjatele 
antav hüvitis ei ületaks lõike 3 teises lõigus 
osutatud ülemmäära.

Or. en

Muudatusettepanek 40
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 192, 1146, 1147

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 47 Artikkel 47

Saagikindlustus Saagikindlustus
1. Saagikindlustuse toetuse eesmärk on 
kaitsta tootjate sissetulekut 
loodusõnnetuste, halbade 

1. Saagikindlustuse toetuse eesmärk on 
kaitsta tootjate sissetulekut ja võtta arvesse 
tootjaorganisatsioonide ja/või nende 
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ilmastikutingimuste, taimehaiguste või 
kahjurite leviku mõjude eest.

liikmete turukaotusi loodusõnnetuste, 
halbade ilmastikutingimuste, taimehaiguste 
või kahjurite leviku mõjude tõttu.

Abisaajad peavad tõendama, et nad on 
võtnud kõik vajalikud 
riskiennetusmeetmed.

2. Saagikindlustuse toetust võib anda liidu 
rahalise toetuse vormis, mis ei ületa:

2. Saagikindlustuse toetust võib anda liidu 
rahalise toetuse vormis, mis ei ületa:

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

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

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

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

i) punktis a osutatud kahjude ja halbadest 
ilmastikutingimustest tulenevate muude 
kahjude vastu;

i) punktis a osutatud kahjude ja halbadest 
ilmastikutingimustest tulenevate muude 
kahjude vastu;

ii) loomade tekitatud kahjude ning 
taimehaigustest või kahjurite levikust 
tulenevate kahjude vastu.

ii) loomade tekitatud kahjude ning 
taimehaigustest või kahjurite levikust 
tulenevate kahjude vastu.

3. Saagikindlustuse toetust võib anda juhul, 
kui asjaomased kindlustushüvitised ei 
hüvita tootjatele üle 100 % sissetuleku 
kaotusest, võttes arvesse kõiki tootjatele 
võimaldatavaid hüvitisi muudest 
kindlustusriskiga seotud toetuskavadest.

3. Saagikindlustuse toetust võib anda juhul, 
kui asjaomased kindlustushüvitised ei 
hüvita tootjatele üle 100 % sissetuleku 
kaotusest, võttes arvesse kõiki tootjatele 
võimaldatavaid hüvitisi muudest 
kindlustusriskiga seotud toetuskavadest.

4. Saagikindlustuse toetus ei tohi 
moonutada kindlustusturu konkurentsi.

4. Saagikindlustuse toetus ei tohi 
moonutada kindlustusturu konkurentsi.

Or. en

Muudatusettepanek 41
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 194, 1157, 1161, 
1165, 1171
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 48 Artikkel 48
Investeeringud Investeeringud

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

1. Toetust võib anda nii materiaalseteks kui 
ka mittemateriaalseteks investeeringuteks 
töötlemisrajatistesse, veinitehaste 
infrastruktuuri ja piiritusetehastesse, 
samuti turustusstruktuuridesse ja -
vahenditesse, sealhulgas kollektiivsete 
kaubamärkide registreerimiseks. Need 
investeeringud tehakse selleks, et 
parandada ettevõtte majanduse üldist 
tulemuslikkust ja ettevõtte kohandamiseks 
turunõudlusega, samuti tema 
konkurentsivõime suurendamiseks 
siseturul ja kolmandate riikide turgudel, 
ning need on seotud ühe või mitme 
järgmise tegevusega:

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

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

b) VI lisa II osas osutatud toodetega seotud 
uute toodete, protsesside ja tehnoloogia 
arendus.

b) VI lisa II osas osutatud toodetega seotud 
uute toodete, protsesside ja tehnoloogia 
arendus.

b a) nüüdisaegsete põllumajanduslike ja 
säästva tootmise meetmete 
väljatöötamine; 
b b) piiritusetehaste kõrvalsaaduste 
töötlemine ja kasutamine või 
investeeringud, mis toetavad nende 
energiasäästlikkuse ja üldise 
energiatõhususe parandamist.

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

2. Lõike 1 kohast toetuse ülemmäära 
kohaldatakse ainult 
tootjaorganisatsioonidele ja mikro-, 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
suhtes komisjoni 6. mai 2003. aasta 
soovituse 2003/361/EÜ (mikro-, väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate määratluse 
kohta) tähenduses.
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Erandina esimesest lõigust võib toetuse 
ülemmäära kohaldada aluslepingu artiklis 
349 osutatud äärepoolseimate piirkondade 
ning määruse (EÜ) nr 1405/2006 artikli 1 
lõikes 2 määratletud Egeuse mere 
väikesaarte kõigi ettevõtjate suhtes. 
Soovituse 2003/361/EÜ lisa I jaotise artikli 
2 lõikega 1 hõlmamata ettevõtjate suhtes, 
kellel on vähem kui 750 töötajat või kelle 
käive on väiksem kui 200 miljonit eurot, 
vähendatakse abi ülemmäära poole võrra.

Erandina esimesest lõigust võib toetuse 
ülemmäära kohaldada aluslepingu artiklis 
349 osutatud äärepoolseimate piirkondade 
ning määruse (EÜ) nr 1405/2006 artikli 1 
lõikes 2 määratletud Egeuse mere 
väikesaarte kõigi ettevõtjate suhtes. 
Soovituse 2003/361/EÜ lisa I jaotise artikli 
2 lõikega 1 hõlmamata ettevõtjate suhtes, 
kellel on vähem kui 750 töötajat või kelle 
käive on väiksem kui 200 miljonit eurot, 
vähendatakse abi ülemmäära poole võrra.

Toetust ei anta raskustes olevatele 
ettevõtjatele, nagu need on määratletud 
raskustes olevate äriühingute päästmiseks 
ja ümberkorraldamiseks ette nähtud riigiabi 
käsitlevates liidu suunistes.

Toetust ei anta raskustes olevatele 
ettevõtjatele, nagu need on määratletud 
raskustes olevate äriühingute päästmiseks 
ja ümberkorraldamiseks ette nähtud riigiabi 
käsitlevates liidu suunistes.

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

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

4. Seoses lubatavate investeerimiskuludega 
kehtivad liidu toetuse suhtes järgmised abi 
maksimummäärad:

4. Seoses lubatavate investeerimiskuludega 
kehtivad liidu toetuse suhtes järgmised abi 
maksimummäärad:

a) 50 % vähem arenenud piirkondades; a) 50 % vähem arenenud piirkondades;
b) 40 % muudes kui vähem arenenud 
piirkondades;

b) 40 % muudes kui vähem arenenud 
piirkondades;

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

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

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

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

5. Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud 
toetuse suhtes kohaldatakse mutatis 
mutandis määruse (EL) nr [KOM(2011) 
615] artiklit 61.

5. Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud 
toetuse suhtes kohaldatakse mutatis 
mutandis määruse (EL) nr [KOM(2011) 
615] artiklit 61.

Or. en

Muudatusettepanek 42
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 1191
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 49 Artikkel 49
Kõrvalsaaduste destilleerimine Kõrvalsaaduste destilleerimine

1. Toetust võib anda veinivalmistamise 
kõrvalsaaduste vabatahtlikuks või 
kohustuslikuks destilleerimiseks, mis 
toimub kooskõlas VII lisa II osa D jaos 
kehtestatud tingimustega.

1. Toetust võib anda veinivalmistamise 
kõrvalsaaduste vabatahtlikuks või 
kohustuslikuks destilleerimiseks, mis 
toimub kooskõlas VII lisa II osa D jaos 
kehtestatud tingimustega.

Toetuse suurus määratakse kindlaks 
toodetud alkoholi mahuprotsendi ja 
alkoholikoguse (hektoliitrites) alusel. 
Toetust ei maksta destilleeritavates 
kõrvalsaadustes sisalduva alkoholikoguse 
eest, mis on suurem kui 10 % toodetud 
veinis sisalduvast alkoholikogusest.

Toetuse suurus määratakse kindlaks 
toodetud alkoholi mahuprotsendi ja 
alkoholikoguse (hektoliitrites) alusel. 
Toetust ei maksta destilleeritavates 
kõrvalsaadustes sisalduva alkoholikoguse 
eest, mis on suurem kui 10 % toodetud 
veinis sisalduvast alkoholikogusest.

2. Toetuse maksimaalsed tasemed 
põhinevad kogumise ja töötlemise kuludel 
ning need määrab kindlaks komisjon 
rakendusaktidega vastavalt artiklile 51.

2. Toetuse maksimaalsed tasemed 
põhinevad kogumise ja töötlemise kuludel 
ning need määrab kindlaks komisjon 
rakendusaktidega vastavalt artiklile 51.

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

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 43
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 199
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 50 Artikkel 50
Delegeeritud volitused Delegeeritud volitused

Võttes arvesse vajadust tagada 
toetusprogrammide eesmärkide 
saavutamine ja Euroopa Liidu vahendite 
sihipärane kasutamine, antakse komisjonile 
artikli 160 kohaselt õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte, et kehtestada 
eeskirjad:

Võttes arvesse vajadust tagada 
toetusprogrammide eesmärkide 
saavutamine ja Euroopa Liidu vahendite 
sihipärane kasutamine, antakse komisjonile 
artikli 160 kohaselt õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte, et kehtestada 
eeskirjad:

a) kulude eest vastutamise kohta alates 
toetusprogrammi esitamise kuupäevast või 
toetusprogrammi muutmisest kuni selle 
kohaldamise alguskuupäevani;

a) kulude eest vastutamise kohta alates 
toetusprogrammi esitamise kuupäevast või 
toetusprogrammi muutmisest kuni selle 
kohaldamise alguskuupäevani;

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

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

c) toetusprogrammide muutmise kohta 
pärast nende kohaldamise algust;

c) toetusprogrammide muutmise kohta 
pärast nende kohaldamise algust;

d) ettemaksete nõuete ja künniste kohta, 
sealhulgas tagatise nõue ettemakse korral;

d) ettemaksete nõuete ja künniste kohta, 
sealhulgas tagatise nõue ettemakse korral;

e) sisalduvate üldsätete ja mõistete kohta 
käesoleva jao kohaldamiseks;
f) toetusmeetmete väärkasutuse ja 
projektide topeltrahastamise vältimise 
kohta;

f) toetusmeetmete väärkasutuse ja 
projektide topeltrahastamise vältimise 
kohta;

g) veinivalmistamise kõrvalsaaduste 
kõrvaldamise kohta tootjate poolt ja 
erandite kohta kõnealusest kohustustest, et 
vältida täiendavat halduskoormust, ning 
eeskirjade kohta destilleerijate 
vabatahtlikuks sertifitseerimiseks;

g) veinivalmistamise kõrvalsaaduste 
kõrvaldamise kohta tootjate poolt ja 
erandite kohta kõnealusest kohustustest, et 
vältida täiendavat halduskoormust, ning 
eeskirjade kohta destilleerijate 
vabatahtlikuks sertifitseerimiseks;

h) liikmesriikide jaoks toetusmeetmete 
rakendamist käsitlevate nõuete sätestamise 
ja toetusmeetmete reguleerimisala 
kooskõla tagavate piirangute kohta;

h) liikmesriikide jaoks toetusmeetmete 
rakendamist käsitlevate nõuete sätestamise 
ja toetusmeetmete reguleerimisala 
kooskõla tagavate piirangute kohta;

i) seoses toetusesaajatele tehtavate i) seoses toetusesaajatele tehtavate 



AM\915996ET.doc 59/127 PE497.939v01-00

ET

maksetega ja maksetega 
kindlustusvahendajate kaudu artikliga 47 
ettenähtud saagikindlustuse toetuse puhul.

maksetega ja maksetega 
kindlustusvahendajate kaudu artikliga 47 
ettenähtud saagikindlustuse toetuse puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 44
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 200, 202, 1199, 
1212, 1216

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 52 Artikkel 52

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

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

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

2. Liidu rahaline toetus 
mesindusprogrammidele ei ületa 60 %
liikmesriikide kantavatest kuludest.

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

3. Selleks et vastata lõikes 2 sätestatud 
liidu rahastamise tingimustele, peavad 
liikmesriigid oma territooriumil 
kehtestama usaldusväärse mesilastarude 
registreerimise süsteemi, mis võimaldab 
korrapäraselt läbi viia mesilaste 
populatsiooni loendusi, ning korraldama 
mesindussektori tootmis- ja 
turustusstruktuuri uuringuid. 

3 a. Mesindusprogrammidesse võib lisada 
järgmiseid meetmeid: 
a) tehniline abi mesinikele ja mesinike 
rühmitustele;
b) kahjurite, mesilaste haiguste, eriti 
varroatoosi tõrje;
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c) mesilaste rändpidamise 
ratsionaliseerimine;
d) mesindustoodete analüüsimise 
laboratooriumide toetamine eesmärgiga 
aidata mesinikel oma tooteid turustada ja 
suurendada nende väärtust;
e) liidu mesitarude järelevalve ja arvukuse 
suurendamise abi;
f) koostöö asutustega, kes on 
spetsialiseerunud mesindust ja 
mesindustooteid käsitlevate 
rakendusuuringute programmide 
täitmisele; 
g) turujärelevalve teostamine;
h) toodete kvaliteedi parandamine 
turutoodete tõhusamaks täiustamiseks; 
i) päritoluriigi kohustuslik märgistamine 
liitu imporditavatel või liidus toodetavatel 
mesindustoodetel ning segudel ja eri 
päritolu toodetel iga päritoluriigi 
osakaalu kohustuslik märgistamine.
3 b. Põllumajandustootjate puhul, kes on 
ka mesinikud, võib 
mesindusprogrammidesse lisada 
järgmised meetmed:
a) ettevaatusmeetmed, sh mesilaste tervise 
parandamise ja mesilastele kahjuliku 
mõju vähendamise meetmed 
pestitsiidikasutusele alternatiivide 
kasutamise, bioloogilise kontrolli ja 
integreeritud kahjuritõrje kaudu; 
b) taimede, eriti meetaimede liikide 
mitmekesistamine mesindustaludes.

Or. en

Muudatusettepanek 45
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 1219
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 53 Artikkel 53
Delegeeritud volitused Delegeeritud volitused

Võttes arvesse vajadust tagada Euroopa 
Liidu vahendite sihipärane kasutamine 
mesindussektori toetuseks, antakse 
komisjonile artikli 160 kohaselt õigus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte:

Võttes arvesse vajadust tagada Euroopa 
Liidu vahendite sihipärane kasutamine 
mesindussektori toetuseks, antakse 
komisjonile artikli 160 kohaselt õigus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte:

a) seoses meetmetega, mida võib lisada 
mesindusprogrammidesse;

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

b) riiklike programmide ja artikli 52 lõikes 
3 osutatud uuringute koostamise ja sisu 
eeskirjadega; ning

b) riiklike programmide ja artikli 52 lõikes 
3 osutatud uuringute koostamise ja sisu 
eeskirjadega; ning

c) tingimuste kohta seoses igale osalevale 
liikmesriigile liidu rahalise toetuse 
eraldamisega, mis põhineb muu hulgas 
tarude koguarvul liidus.

c) tingimuste kohta seoses igale osalevale 
liikmesriigile liidu rahalise toetuse 
eraldamisega, mis põhineb muu hulgas 
tarude koguarvul liidus.

Or. en

Muudatusettepanek 46
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 992

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. a jagu
Abi humalasektoris

Artikkel 54 a
Tootjaorganisatsioonidele antavad 

toetused
1. Liit rahastab artikli 106 kohaselt 
tunnustatud tootjaorganisatsioonidele 
humalasektoris antavat toetust artikli 106 
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punkti c alapunktides i, ii või iii osutatud 
eesmärkide saavutamise 
finantseerimiseks.
2. Liit rahastab lõikega 1 ettenähtud 
Saksamaa tootjaorganisatsioonidele 
antavat toetust igal aastal 2 277 000 
euroga.

Artikkel 54 b
Delegeeritud volitused

Selleks et tagada, et abiga rahastataks 
artiklis 106 osutatud eesmärke, on 
komisjon volitatud võtma kooskõlas 
artikliga 160 vastu delegeeritud 
õigusakte:
a) abitaotluste, sealhulgas tähtaegade ja 
saatedokumentide kohta;
b) toetusõiguste, sealhulgas abikõlblike 
humalakasvatusalade ja igale 
tootjaorganisatsioonile makstavate 
summade arvutamise kohta;
c) kohaldatavate karistuste kohta alusetult 
makstud summade korral.

Artikkel 54 c
Rakendusvolitused

Komisjon võib rakendusaktidega võtta 
käesoleva jao kohaldamiseks vajalikud 
meetmed seoses:
a) toetuse maksmisega;
b) kontrollidega.
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 162 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 47
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 1226
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 55 Artikkel 55
Reguleerimisala Reguleerimisala

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 48
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 204, 205

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 56 Artikkel 56
Vastavus üldisele turustamisstandardile Vastavus üldisele turustamisstandardile
1. Käesoleva määruse kohaldamisel vastab 
toode „üldisele turustamisstandardile”, kui 
see on veatu ja standardse 
turustuskvaliteediga.

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

2. Kui 3. alajao ning nõukogu direktiivide 
2000/36/EÜ, 2001/112/EÜ, 2001/113/EÜ, 
2001/114/EÜ, 2001/110/EÜ ja 
2001/111/EÜ kohaselt ei ole 

2. Kui 3. alajao ning nõukogu direktiivide 
2000/36/EÜ, 2001/112/EÜ, 2001/113/EÜ, 
2001/114/EÜ, 2001/110/EÜ ja 
2001/111/EÜ kohaselt ei ole 
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turustamisstandardeid kehtestatud, võib 
tooteid, mis on ette nähtud müügiks või 
lõpptarbijale jaemüügiks vastavalt määruse 
(EÜ) nr 178/2002 artikli 7 lõikele 3, 
turustada üksnes juhul, kui need vastavad 
üldisele turustamisstandardile.

turustamisstandardeid kehtestatud, võib 
tooteid, mis on ette nähtud müügiks või 
lõpptarbijale jaemüügiks vastavalt määruse 
(EÜ) nr 178/2002 artikli 7 lõikele 3, 
turustada üksnes juhul, kui need vastavad 
üldisele turustamisstandardile.

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

3. Ilma et see piiraks täiendavate liidu 
nõuete kohaldamist sanitaar-, kaubandus-
, eetika- või mis tahes muus valdkonnas,
käsitatakse toodet üldisele 
turustamisstandardile vastavana, kui 
turustamiseks ettenähtud toode vastab 
kohaldatavale standardile, mille on vastu 
võtnud üks käesoleva määruse V lisas 
loetletud rahvusvahelistest 
organisatsioonidest.

3 a. Käesolev määrus ei takista 
liikmesriikidel vastu võtta või säilitada 
riiklikke sätteid, mis käsitlevad 
turustamise selliseid aspekte, mida 
käesoleva määrusega konkreetselt ei 
ühtlustata. Lisaks võivad liikmesriigid 
vastu võtta või säilitada riiklikud 
eeskirjad, mis käsitlevad selliste sektorite 
või toodete turustamisstandardeid, mille 
suhtes kohaldatakse üldist 
turustamisstandardit, tingimusel et need 
eeskirjad on kooskõlas liidu õigusega ja 
siseturu toimimise eeskirjadega.

Or. en

Muudatusettepanek 49
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 206, 207

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 57

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 57 Artikkel 57
Delegeeritud volitused Delegeeritud volitused

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

turuolukorra muutustele ja arvestada iga 
sektori eripära, antakse komisjonile artikli 
160 kohaselt õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, et võtta vastu üldise 
turustamisstandardi üksikasjalikke 
eeskirju ja muuta artikli 56 lõikes 1 
osutatud üldise turustamisstandardiga 
seotud nõudeid ning lubada nendest 
erandeid.

2. Komisjon võtab kooskõlas artikliga 160 
vastu delegeeritud õigusaktid, millega 
sätestatakse eeskirjad artikli 56 lõikes 3 
osutatud vastavuse rakendamise ja 
kontrollimise tingimuste kohta, arvestades 
vajadusega vältida üldise 
turustamisstandardi langemist nii 
madalale, et Euroopa toodete kvaliteet 
hakkaks halvenema.

Or. en

Muudatusettepanek 50
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 208–216, 1244, 
1245, 1248, 1255, 1279, 1284

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 59 Artikkel 59
Kehtestamine ja sisu Kehtestamine ja sisu

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

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

selleks et kohaneda pidevalt muutuvate 
turutingimustega, rahuldada tarbijate 
nõudmisi ning võtta arvesse asjaomaste 
rahvusvaheliste standardite arengusuundi ja 
vältida takistuste tekkimist tootearendusel.

Seega ei tohiks selliselt tehtud erandite või 
vabastustega kaasneda täiendavaid 
kulusid, mida kannavad ainult 
põllumajandustootjad.
1 a. Komisjoni volitusi muuta kehtivate 
turustamisstandardite suhtes tehtavaid 
erandeid ja vabastusi ei kohaldata siiski 
VII lisa suhtes.

2. Lõikes 1 osutatud 
turustamisstandarditega võivad olla 
hõlmatud:

2. Lõikes 1 osutatud turustamisstandardid
võivad sisaldada ühte või mitut järgmist 
elementi:

a) muud kui käesolevas määruses 
sätestatud mõisted, nimetused ja/või 
müüginimetused ning rümpade ja 
rümbaosade loetelud, mille suhtes 
kohaldatakse VI lisa;

a) muud kui käesolevas määruses 
sätestatud mõisted, nimetused ja/või 
müüginimetused ning rümpade ja 
rümbaosade loetelud, mille suhtes 
kohaldatakse VI lisa, välja arvatud 
veinisektori tooted;

b) klassifitseerimiskriteeriumid, nagu 
klassidesse liigitamine, kaal, suurus, vanus, 
kategooria;

b) klassifitseerimiskriteeriumid, nagu 
klassidesse liigitamine, kaal, suurus, vanus, 
kategooria;

c) taimesort või loomatõug või 
kaubanduslik tüüp;

c) liigid, taimesort või loomatõug või 
kaubanduslik tüüp;

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

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

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

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

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

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

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

g) tootmistüüp ja tootmismeetod, 
sealhulgas agronoomilised ja säästva 
tootmise arenenud süsteemid ning
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vastavad halduseeskirjad ja käitlusahel;

h) virrete ja veinide kupaaž ja segamine, 
sealhulgas nende mõisted ja nende suhtes 
kehtivad piirangud;
i) säilitamismeetod ja -temperatuur; i) säilitamismeetod ja -temperatuur;
j) põllumajandustootmise asukoht ja/või 
päritolu;

j) põllumajandustootmise asukoht ja/või 
päritolu;

k) kogumise sagedus, tarnimine, 
säilitamine ja käitlemine;

k) kogumise sagedus, tarnimine, 
säilitamine ja käitlemine;

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

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

m) veesisalduse protsent; m) veesisalduse protsent;
n) piirangud seoses teatavate ainete 
kasutamisega ja/või tegevuste 
rakendamisega;

n) piirangud seoses teatavate ainete 
kasutamisega ja/või tegevuste 
rakendamisega;

o) erikasutus; o) erikasutus;
p) äridokumendid, saatedokumendid ja 
registrite pidamine;

p) äridokumendid, saatedokumendid ja 
registrite pidamine;

q) ladustamine, transport; q) ladustamine, transport;

r) sertifitseerimismenetlus; r) sertifitseerimismenetlus;
s) tingimused, millega reguleeritakse 
selliste toodete müümist, valdamist, 
ringlust ja kasutamist, mis ei vasta lõike 1 
kohaselt vastu võetud 
turustamisstandarditele ja/või artiklis 60 
osutatud mõistetele, nimetustele ja 
müüginimetustele, ning kõrvalsaaduste 
kõrvaldamist;

s) tingimused, millega reguleeritakse 
selliste toodete müümist, valdamist, 
ringlust ja kasutamist, mis ei vasta lõike 1 
kohaselt vastu võetud 
turustamisstandarditele ja/või artiklis 60 
osutatud mõistetele, nimetustele ja 
müüginimetustele, ning kõrvalsaaduste 
kõrvaldamist;

t) tähtajad. t) tähtajad.

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

3. Lõike 1 kohaselt vastu võetud sektori-
või tootepõhised turustamisstandardid 
kehtestatakse ilma artiklis 65 a ja VII a 
lisas esitatud vabalt valitavaid 
vabatahtlikke märkeid käsitlevaid sätteid
piiramata ning võttes arvesse:

a) asjaomase toote eripära; a) asjaomase toote eripära;
b) vajadust tagada tingimused toodete 
sujuvaks turuleviimiseks;

b) vajadust tagada tingimused toodete 
sujuvaks turuleviimiseks;

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

omadusi ja tarbijate huvi saada toote kohta 
piisavat ja läbipaistvat teavet, sealhulgas 
tootmiskoha kohta, mis määratakse 
kindlaks iga juhtumi puhul eraldi, lähtudes 
geograafilisest asukohast, pärast seda, kui 
on koostatud mõjuhinnang, kus 
hinnatakse ettevõtjate kulusid ja 
halduskoormust, samuti tootjale ja 
tarbijale pakutavaid soodustusi;

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

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

e) rahvusvaheliste asutuste vastu võetud 
standardsoovitused.

e) rahvusvaheliste asutuste vastu võetud 
standardsoovitused.

e a) vajadust säilitada toodete looduslikud 
ja peamised omadused ning vältida 
asjaomase toote koostise märkimisväärset 
muutust;
e b) tarbijate eksitamise võimalikku ohtu 
kindlakskujunenud ootuste ja 
ettekujutuste tõttu, pidades silmas 
teabevahendite kättesaadavust ja 
võimalikkust selliste riskide vältimiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 51
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 1289

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 59 a
Lisanõuded puu- ja köögiviljasektori 

toodete turustamiseks
1. Puu- ja köögiviljasektori tooteid, mis on 
mõeldud tarbijale värskelt müümiseks, 
võib turustada üksnes siis, kui on 
näidatud nende päritoluriik.
2. Artikli 59 lõikes 1 osutatud 
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turustamisstandardeid ning muid puu- ja 
köögivilja ning töödeldud puu- ja 
köögiviljasektori suhtes kohaldatavaid 
standardeid kohaldatakse kõikides 
turustusetappides, kaasa arvatud import 
ja eksport, kui komisjon ei ole sätestanud 
teisiti, ja need hõlmavad kvaliteedi-, 
klassifitseerimis-, kaalu-, suurus-, 
pakkimis-, pakendamis-, hoiu-, 
transpordi-, esitlemis- ja 
turustamisstandardeid.
3. Turustamisstandarditega hõlmatud 
puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud 
puu- ja köögiviljasektori toodete valdaja ei 
tohi liidus neid tooteid esitleda, müügiks 
pakkuda või tarnida ega turustada muul 
viisil kui nendele standarditele vastavalt, 
vastutades ühtlasi nimetatud standarditele 
vastavuse tagamise eest.
4. Ilma et see piiraks selliste erisätete 
kohaldamist, mille komisjon võib vastu 
võtta artikli 160 kohaselt, eelkõige 
vastavuskontrollide järjekindla 
kohaldamise kohta liikmesriikides, 
kontrollivad liikmesriigid puu- ja 
köögiviljasektoris ning töödeldud puu- ja 
köögivilja sektoris riskianalüüsi alusel 
valikuliselt, kas need tooted vastavad 
asjaomastele turustamisstandarditele. 
Kontrollimisel pööratakse peatähelepanu 
etapile, mis eelneb tootmispiirkonnast 
väljaveole, kui tooteid pakitakse või 
laaditakse. Kolmandatest riikidest pärit 
toodete puhul tehakse kontrollimine enne 
nende toodete vabasse ringlusesse 
lubamist.

Or. en

Muudatusettepanek 52
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 1290
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 59 b
Humala sertifitseerimine

1. Humalasektori toodete suhtes, mis on 
koristatud või valmistatud liidus, 
kohaldatakse sertifitseerimismenetlust.
2. Sertifikaadi võib välja anda üksnes 
toodete puhul, millel on konkreetsele 
turustusetapile vastavad minimaalsed 
kvaliteediomadused. Humalapulbri, 
suurema lupuliinisisaldusega 
humalapulbri, humalaekstrakti ja segatud 
humalatoodete puhul võib sertifikaadi 
välja anda üksnes juhul, kui nende 
toodete alfahappe sisaldus ei ole madalam 
kui nende valmistamiseks kasutatud 
humala alfahappe sisaldus.
3. Sertifikaatidel peab olema näidatud 
vähemalt:
a) humala tootmise koht või kohad;
b) saagikoristuse aasta või aastad; ja
c) liik või liigid.
4. Humalasektori tooteid võib turustada 
või eksportida üksnes juhul, kui on välja 
antud lõigetes 1, 2 ja 3 osutatud 
sertifikaat.
Humalasektori importtoodete puhul 
loetakse artiklis 129 a ette nähtud tõendid 
sertifikaadiga samaväärseks.
5. Komisjonile on volitatud võtma artikli 
160 kohaselt vastu delegeeritud õigusakte, 
et võtta meetmeid lõikest 4 erandite 
tegemiseks:
a) teatavate kolmandate riikide 
kaubandusnõuete rahuldamiseks või
b) erikasutuseks ettenähtud toodete puhul.
Esimeses lõigus osutatud meetmed:
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a) ei tohi takistada turustada tavapäraseid 
tooteid, millele on välja antud sertifikaat;
b) nendega peavad kaasnema tagatised, et 
vältida segiminekuid nende toodetega.

Or. en

Muudatusettepanek 53
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 218

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 60 Artikkel 60

Teatavate sektorite ja toodete mõisted, 
nimetused ja müüginimetused

Teatavate sektorite ja toodete mõisted, 
nimetused ja müüginimetused

1. VI lisas sätestatud mõisteid, nimetusi ja 
müüginimetusi kohaldatakse järgmiste 
sektorite või toodete suhtes:

1. VI lisas sätestatud mõisteid, nimetusi ja 
müüginimetusi kohaldatakse järgmiste 
sektorite või toodete suhtes:

a) oliiviõli ja lauaoliivid; a) oliiviõli ja lauaoliivid;

b) vein; b) vein;
c) veise- ja vasikaliha; c) veise- ja vasikaliha;

d) inimtoiduks ettenähtud piim ja 
piimatooted;

d) inimtoiduks ettenähtud piim ja 
piimatooted;

e) linnuliha; e) linnuliha ja munad; 
f) inimtoiduks ettenähtud võiderasvad. f) inimtoiduks ettenähtud võiderasvad.

2. VI lisas sätestatud mõisteid, nimetusi või 
müüginimetusi võib liidus kasutada üksnes 
sellise toote turustamiseks, mis vastab 
kõnealuses lisas sätestatud vastavatele 
tingimustele.

2. VI lisas sätestatud mõisteid, nimetusi või 
müüginimetusi võib liidus kasutada üksnes 
sellise toote turustamiseks, mis vastab 
kõnealuses lisas sätestatud vastavatele 
tingimustele.

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

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

müüginimetuste muudatuste, erandite 
tegemise või vabastamise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 54
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 219, 220

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 61 Artikkel 61

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

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

See piirmäärade abil kindlaksmääratud 
hälve ei muuda toote iseloomulikke 
omadusi ning seda kohaldatakse ainult 
kaalu, suuruse ja muude vähem oluliste 
omaduste suhtes.
2. Liikmesriigid võivad vastu võtta või 
säilitada täiendavad riiklikud õigusaktid 
toodete kohta, mille suhtes kehtib liidu 
turustamisstandard, tingimusel et need 
õigusaktid on kooskõlas liidu õiguse ja 
eelkõige kaupade vaba liikumise 
põhimõttega.

Or. en

(The first paragraph of the com document is renumbered in the amendment)

Muudatusettepanek 55
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 221–225, 1303, 
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 62 Artikkel 62

Veinivalmistustavad ja 
analüüsimeetodid

Veinivalmistustavad ja 
analüüsimeetodid

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

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

Esimest lõiku ei kohaldata: Esimest lõiku ei kohaldata: 
a) viinamarjamahla ja kontsentreeritud 
viinamarjamahla suhtes; 

a) viinamarjamahla ja kontsentreeritud 
viinamarjamahla suhtes; 

b) viinamarjamahla valmistamiseks 
mõeldud viinamarjavirde või 
kontsentreeritud viinamarjavirde suhtes. 

b) viinamarjamahla valmistamiseks 
mõeldud viinamarjavirde või 
kontsentreeritud viinamarjavirde suhtes. 

Lubatud veinivalmistustavasid võib 
kasutada üksnes kõnealuste toodete 
asjakohase valmistamise, säilitamise või 
töötlemise tagamiseks.

Lubatud veinivalmistustavasid võib 
kasutada üksnes kõnealuste toodete 
asjakohase valmistamise, säilitamise või 
töötlemise tagamiseks.

VI lisa II osas loetletud tooteid 
valmistatakse liidus vastavalt VII lisas 
sätestatud eeskirjadele.

VI lisa II osas loetletud tooteid 
valmistatakse liidus vastavalt VII lisas 
sätestatud eeskirjadele.

Liidus ei tohi turustada VI lisa II osas 
loetletud tooteid:

Liidus ei tohi turustada VI lisa II osas 
loetletud tooteid:

a) mille puhul on kasutatud 
veinivalmistustavasid, mis ei ole liidus 
lubatud või

a) mille puhul on kasutatud 
veinivalmistustavasid, mis ei ole liidus 
lubatud või

b) mille puhul on kasutatud 
veinivalmistustavasid, mis ei ole riiklikul 
tasandil lubatud või

b) mille puhul on kasutatud 
veinivalmistustavasid, mis ei ole riiklikul 
tasandil lubatud või

c) nende puhul ei ole järgitud VII lisas 
sätestatud eeskirju.

c) nende puhul ei ole järgitud VII lisas 
sätestatud eeskirju.

Sellised turustamiskõlbmatud tooted 
hävitatakse. Erandina sellest eeskirjast 
võivad liikmesriigid lubada kasutada 
piiritusetehastes või äädikavabrikutes või 
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tööstuses teatud tooteid, mille omadused 
nad määravad kindlaks, tingimusel et see 
luba ei stimuleeri tootmist mittelubatud 
veinivalmistustavadega.

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

2. Kui komisjon teeb ettepaneku 
veinivalmistustavade kohta vastavalt 
lõikele 1, siis ta:

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

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

b) arvestab inimeste tervise kaitsega; b) arvestab inimeste tervise kaitsega;
c) võtab arvesse tarbijate eksitamise 
võimalikku ohtu nende ootuste ja 
arusaamade tõttu, pidades silmas 
teabevahendite kättesaadavust ja 
võimalikkust selliste riskide vältimiseks;

c) võtab arvesse tarbijate eksitamise 
võimalikku ohtu nende hästi 
väljakujunenud ettekujutuste tõttu tootest 
ja nende vastavate ootuste tõttu, pidades 
silmas teabevahendite kättesaadavust ja 
võimalikkust selliste riskide vältimiseks;

d) lubab veini looduslike ja põhiomaduste 
säilitamist ning ei põhjusta asjaomase toote 
koostise märkimisväärset muutust;

d) lubab veini looduslike ja põhiomaduste 
säilitamist ning ei põhjusta asjaomase toote 
koostise märkimisväärset muutust;

e) tagab keskkonnakaitse vastuvõetava 
miinimumtaseme;

e) tagab keskkonnakaitse vastuvõetava 
miinimumtaseme;

f) järgib üldeeskirju, milles käsitletakse VII 
lisas sätestatud veinivalmistustavasid ja 
eeskirju.

f) järgib üldeeskirju, milles käsitletakse VII 
lisas sätestatud veinivalmistustavasid ja 
eeskirju.

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

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

Kuni selliste eeskirjade vastuvõtmiseni 
kasutatakse nende asemel asjaomase 

Kuni selliste sätete vastuvõtmiseni 
kasutatakse nende asemel asjaomases 
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liikmesriigi lubatud meetodeid. liikmesriigis lubatud meetodeid ja eeskirju.

Or. en

Muudatusettepanek 56
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 226

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 65 Artikkel 65
Teatavate toodete ja sektorite 

siseriiklikud eeskirjad
Teatavate toodete ja sektorite 

siseriiklikud eeskirjad
1. Olenemata artikli 59 lõike 1 sätetest 
võivad liikmesriigid vastu võtta või jõusse 
jätta oma siseriiklikud õigusaktid, millega 
nähakse ette erinevad kvaliteeditasemed 
võiderasvade jaoks. Need eeskirjad peavad 
võimaldama kvaliteeditaseme hindamist, 
lähtudes eeskätt kasutatud toorainega 
seotud kriteeriumitest, toote 
organoleptilistest omadustest ning selle 
füüsikalisest ja mikrobioloogilisest 
stabiilsusest.

1. Olenemata artikli 59 lõike 1 sätetest 
võivad liikmesriigid vastu võtta või jõusse 
jätta oma siseriiklikud õigusaktid, millega 
nähakse ette erinevad kvaliteeditasemed 
võiderasvade jaoks. Need eeskirjad peavad 
võimaldama kvaliteeditaseme hindamist, 
lähtudes eeskätt kasutatud toorainega 
seotud kriteeriumitest, toote 
organoleptilistest omadustest ning selle 
füüsikalisest ja mikrobioloogilisest 
stabiilsusest.

Esimese lõiguga ettenähtud võimalust 
kasutavad liikmesriigid peavad tagama, et 
teiste liikmesriikide tooted, mis vastavad 
nende siseriiklikes õigusaktides sätestatud 
kriteeriumitele, võivad 
mittediskrimineerivatel tingimustel 
kasutada mõisteid, mis kinnitavad nendele 
kriteeriumitele vastavust. 

Esimese lõiguga ettenähtud võimalust 
kasutavad liikmesriigid peavad tagama, et 
teiste liikmesriikide tooted, mis vastavad 
nende siseriiklikes õigusaktides sätestatud 
kriteeriumitele, võivad 
mittediskrimineerivatel tingimustel 
kasutada mõisteid, mis kinnitavad nendele 
kriteeriumitele vastavust. 

2. Liikmesriigid võivad piirata või keelata 
teatavate liidu õigusega lubatud 
veinivalmistustavade kasutamist või 
välistada nende tavade kasutamise ning 
näha ette rangemad eeskirjad oma 
territooriumil valmistatava veini suhtes, et 
kindlustada kaitstud päritolunimetuse või 
kaitstud geograafilise tähisega veinide, 
vahuveinide ja liköörveinide põhiomaduste 

2. Liikmesriigid võivad piirata või keelata 
teatavate liidu õigusega lubatud 
veinivalmistustavade kasutamist või 
välistada nende tavade kasutamise ning 
näha ette rangemad eeskirjad oma 
territooriumil valmistatava veini suhtes, et 
kindlustada kaitstud päritolunimetuse või
kaitstud geograafilise tähisega veinide, 
vahuveinide ja liköörveinide põhiomaduste 
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säilimine. säilimine.
3. Liikmesriigid võivad lubada selliste 
veinivalmistustavade katselist kasutamist, 
mis muidu ei ole lubatud, kooskõlas 
tingimustega, mille komisjon määrab 
kindlaks lõike 4 kohaselt vastuvõetud 
delegeeritud õigusaktidega.

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

4. Võttes arvesse vajadust tagada 
nõuetekohane ja läbipaistev kohaldamine, 
antakse komisjonile artikli 160 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, et 
määrata kindlaks käesoleva artikli lõigete 
1, 2 ja 3 kohaldamise tingimused ning 
samuti käesoleva artikli lõikes 3 osutatud 
katselise tegevusega saadud toodete 
valdamise, ringluse ja kasutamise 
tingimused.

4. Võttes arvesse vajadust tagada 
nõuetekohane ja läbipaistev kohaldamine, 
antakse komisjonile artikli 160 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, et 
määrata kindlaks käesoleva artikli lõigete 
1, 2 ja 3 kohaldamise tingimused ning 
samuti käesoleva artikli lõikes 3 osutatud 
katselise tegevusega saadud toodete 
valdamise, ringluse ja kasutamise 
tingimused.

4 a. Liikmesriigid võivad kehtestada või 
jõusse jätta sektorite või toodete riiklikud 
turustamisstandardid, kui nende nõuded 
on kooskõlas ELi õigusega.

Or. en

Muudatusettepanek 57
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 228

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ALAJAGU 3 a
VABALT VALITAVAD 

VABATAHTLIKUD MÄRKED
Artikkel 65 a

Reguleerimisala
Vabalt valitavate vabatahtlike märgete 
kava luuakse selleks, et aidata 
lisaväärtusega põllumajandustoodete 
tootjail siseturul paremini selgitada oma 
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toodete selliseid omadusi ja tunnuseid, 
mis annavad neile lisaväärtust, eriti aga 
turustamisstandardite toetamiseks ja 
täiendamiseks. 

Artikkel 65 b
Praegused vabalt valitavad vabatahtlikud 

märked
1. Käesoleva määruse jõustumise päeval 
käesolevasse kavasse kuuluvad vabalt 
valitavad vabatahtlikud märked on 
loetletud käesoleva määruse VII a lisas 
koos õigusaktidega, milles need märked ja 
nende kasutamistingimused on sätestatud.
2. Lõikes 1 osutatud vabalt valitavad
vabatahtlikud märked kehtivad kuni 
nende muutmise või tühistamiseni 
vastavalt artiklile 65 c.

Artikkel 65 c
Vabalt valitavate vabatahtlike märgete 

reserveerimine, muutmine ja tühistamine
Selleks et võtta arvesse tarbijate ootusi, 
teaduse ja tehnika arengut, turu olukorda 
ning turustamisstandardite ja 
rahvusvaheliste standardite arengut, on 
komisjonil õigus võtta kooskõlas 
artikliga 160 vastu delegeeritud õigusakte, 
et:
a) reserveerida uus vabalt valitav 
vabatahtlik märge ja kehtestada selle 
kasutamistingimused;
b) muuta vabalt valitava vabatahtliku 
märke kasutamistingimusi ja
c) tühistada vabalt valitav vabatahtlik 
märge.

Artikkel 65 d
Uued vabalt valitavad vabatahtlikud 

märked
1. Uus vabalt valitav vabatahtlik märge 
peab vastama järgmistele kriteeriumidele:
a) märge on seotud toote omaduse või 
tootmis- või töötlemisviisiga ja on seotud 
turustamisstandardiga sektoripõhiselt 
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vaadelduna;
b) märke kasutamine annab tootele 
lisaväärtust võrreldes teiste samaliigiliste 
toodetega ning
c) turuleviidud tootel on punktis a 
osutatud omadused või tunnused ja neist 
teavitatakse mitme liikmesriigi tarbijaid.
Komisjon arvestab asjaomaseid 
rahvusvahelisi standardeid ja toodete või 
sektorite kehtivaid reserveeritud nimetusi.
2. Kava alusel ei reserveerita 
vabatahtlikke märkeid, mille eesmärk ei 
ole teavitada tarbijaid toote omadustest, 
vaid millega kirjeldatakse toote tehnilisi 
omadusi kohustuslike 
turustamisstandardite rakendamise 
eesmärgil.
3. Selleks et võtta arvesse teatavate 
sektorite eriomadusi ning tarbijate ootusi, 
on komisjonil õigus võtta kooskõlas 
artikliga 160 vastu delegeeritud õigusakte 
üksikasjalike eeskirjade kohta, mis on 
seotud lõikes 1 osutatud uute vabalt 
valitavate vabatahtlike märgete loomise 
nõuetega.

Artikkel 65 e
Vabalt valitavate vabatahtlike märgete 

kasutuspiirangud
1. Vabalt valitavat vabatahtlikku märget 
võib kasutada ainult kohaldatavatele 
kasutustingimustele vastava toote 
kirjeldamiseks.
2. Liikmesriigid võtavad vastu vajalikud 
meetmed, et tagada, et kasutatavat 
tootemärgistust ei oleks võimalik segi 
ajada vabalt valitavate vabatahtlike 
märgetega.
3. Komisjonil on õigus võtta artikli 160 
kohaselt vastu delegeeritud õigusakte, mis 
on seotud vabalt valitavate vabatahtlike 
märgete kasutamisega.

Or. en
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Muudatusettepanek 58
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 227, 1313

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 66 Artikkel 66
Üldsätted Üldsätted

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

Võttes arvesse liidu ja teatavate 
kolmandate riikide vahelise kauplemise 
eripära, mõne põllumajandustoote eripära 
ning vajadust tagada, et tarbijaid ei 
eksitata nende hästi väljakujunenud 
ettekujutuste ja nende vastavate ootuste 
tõttu, võib vastavalt Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 43 lõikele 2 võtta 
meetmeid, et määratleda tingimused, mille 
alusel loetakse, et imporditud tooted 
vastavad piisaval määral liidu 
turustamisstandardite nõuetele ja 
tingimused, mis on seotud liidust 
eksporditavate toodete suhtes 
turustamisstandardite kohaldamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 59
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 1316

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 67

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 67 Artikkel 67
Veini impordi erisätted Veini impordi erisätted

1. Kui aluslepingu artikli 218 kohaselt 
sõlmitud lepingutes ei ole sätestatud teisiti, 
kohaldatakse käesoleva peatüki 2. jaos 

1. Kui aluslepingu artikli 218 kohaselt 
sõlmitud lepingutes ei ole sätestatud teisiti, 
kohaldatakse käesoleva peatüki 2. jaos 
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sätestatud päritolunimetusi ja geograafilisi 
tähiseid ja märgistust käsitlevaid sätteid 
ning käesoleva määruse artiklis 60 osutatud 
mõisteid ja müüginimetusi CN-koodide 
2009 61, 2009 69 ja 2204 alla kuuluvate 
liitu imporditavate toodete suhtes.

sätestatud päritolunimetusi ja geograafilisi 
tähiseid ja märgistust käsitlevaid sätteid 
ning käesoleva määruse artiklis 60 osutatud 
mõisteid ja müüginimetusi CN-koodide 
2009 61, 2009 69 ja 2204 alla kuuluvate 
liitu imporditavate toodete suhtes.

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

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

Käesolevast lõikest erandi tegemise 
meetmed võetakse vastu aluslepingu 
artikli 43 lõikes 2 sätestatud korras.

3. Lõikes 1 osutatud toodete importimisel 
tuleb esitada:

3. Lõikes 1 osutatud toodete importimisel 
tuleb esitada:

a) lõigetes 1 ja 2 osutatud tingimuste 
täitmist tõendav sertifikaat, mille peab 
toote päritolumaal koostama pädev asutus 
ja mis on lisatud komisjoni avaldatavasse 
loetellu;

a) lõigetes 1 ja 2 osutatud tingimuste 
täitmist tõendav sertifikaat, mille peab 
toote päritolumaal koostama pädev asutus 
ja mis on lisatud komisjoni avaldatavasse 
loetellu;

b) toote päritoluriigi määratud asutuse või 
osakonna koostatud analüüsiaruanne, kui 
toode on mõeldud otsetarbimiseks.

b) toote päritoluriigi määratud asutuse või 
osakonna koostatud analüüsiaruanne, kui 
toode on mõeldud otsetarbimiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 60
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 229, 1331

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 67 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 67 a
Delegeeritud volitused

Komisjonile antakse õigus võtta artikli 
160 kohaselt vastu delegeeritud õigusakte, 
et kehtestada:
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a) VI lisas sätestatud mõistete ja 
müüginimetuste tõlgendamise ja 
jõustamise eeskirjad;
b) eeskirjad riiklike menetluste kohta, mis 
käsitlevad käesoleva määruse nõuetele 
mittevastavate veinitoodete kõrvaldamist 
ja hävitamist.

Or. en

Muudatusettepanek 61
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 1318, 1320, 1321

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 68 Artikkel 68
Kontrollimenetluse kohased 

rakendusvolitused
Kontrollimenetluse kohased 

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

Komisjon võib rakendusaktide abil võtta 
käesoleva jaoga seotud vajalikud meetmed:

a) rakendada üldist turustamisstandardit;
b) rakendada VI lisas sätestatud mõisteid 
ja müüginimetusi; 
c) koostada VI lisa III osa punkti 5 teises 
lõigus ja VI lisa VI osa kuuenda lõigu 
punktis a osutatud toodete loetelud, mis 
põhinevad selliste toodete soovituslikel 
loeteludel, mida liikmesriigid peavad oma 
territooriumil vastavaks kõnealustele 
sätetele, ja mille liikmesriigid saadavad 
komisjonile; 

c) koostada VI lisa III osa punkti 5 teises 
lõigus ja VI lisa VI osa kuuenda lõigu 
punktis a osutatud toodete loetelud, mis 
põhinevad selliste toodete soovituslikel 
loeteludel, mida liikmesriigid peavad oma 
territooriumil vastavaks kõnealustele 
sätetele, ja mille liikmesriigid saadavad 
komisjonile; 

d) rakendada sektori- või tootepõhiseid 
turustamisstandardeid, sealhulgas 
proovivõtmise üksikasjalikud eeskirjad 
ning toodete koostise määramiseks 
kasutatavad analüüsimeetodid; 

d) rakendada sektori- või tootepõhiseid 
turustamisstandardeid, sealhulgas 
proovivõtmise üksikasjalikud eeskirjad 
ning toodete koostise määramiseks 
kasutatavad analüüsimeetodid; 

e) kindlaks teha, kas tooteid on käideldud 
lubatud veinivalmistustavadest erinevatel 

e) kindlaks teha, kas tooteid on käideldud 
lubatud veinivalmistustavadest erinevatel 
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menetlustel; menetlustel; 
f) kehtestada lubatud hälve; f) kehtestada lubatud hälve;

g) rakendada artiklit 66. g) rakendada artiklit 66.
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
artikli 162 artiklis 2 osutatud 
kontrollimenetluse kohaselt.

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

Or. en

Muudatusettepanek 62
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 69 Artikkel 69
Reguleerimisala Reguleerimisala

1. Käesolevas jaos kehtestatud eeskirju 
päritolunimetuste, geograafiliste tähiste ja 
traditsiooniliste nimetuste kohta 
kohaldatakse VI lisa II osa punktides 1, 3–
6, 8, 9, 11, 15 ja 16 osutatud toodete 
suhtes.

1. Käesolevas jaos kehtestatud eeskirju 
päritolunimetuste, geograafiliste tähiste ja 
traditsiooniliste nimetuste kohta 
kohaldatakse VI lisa II osa punktides 1, 3–
6, 8, 9, 11, 15 ja 16 osutatud toodete 
suhtes.

2. Lõikes 1 osutatud eeskirjade aluseks on: 2. Lõikes 1 osutatud eeskirjade aluseks on:
a) tarbijate ja tootjate seaduslike huvide 
kaitsmine;

a) tarbijate ja tootjate seaduslike huvide 
kaitsmine;

b) asjaomaste toodete ühisturu tõrgeteta 
toimimise tagamine ning

b) asjaomaste toodete ühisturu tõrgeteta 
toimimise tagamine ning

c) kvaliteetsete toodete tootmise 
edendamine, võimaldades seejuures 
kasutada riikliku kvaliteedipoliitika 
meetmeid.

c) toodete kvaliteedisüsteemi alusel
tootmise edendamine, võimaldades 
seejuures kasutada riikliku 
kvaliteedipoliitika meetmeid.

Or. en
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Muudatusettepanek 63
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 230

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 70 Artikkel 70

Mõisted Mõisted
1. Käesolevas jaos kasutatakse järgmisi 
mõisteid:

1. Käesolevas jaos kasutatakse järgmisi 
mõisteid:

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

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

i) toote kvaliteet ja omadused tulenevad 
valdavalt või eranditult teatavast 
geograafilisest piirkonnast koos sellele 
omaste looduslike tingimuste ja 
inimtegevusega;

i) toote kvaliteet ja omadused tulenevad 
valdavalt või eranditult teatavast 
geograafilisest piirkonnast koos sellele 
omaste looduslike tingimuste ja 
inimtegevusega;

ii) viinamarjad, millest toode on 
valmistatud, pärinevad eranditult 
kõnealusest geograafilisest piirkonnast;

ii) viinamarjad, millest toode on 
valmistatud, pärinevad eranditult 
kõnealusest geograafilisest piirkonnast;

iii) toodetakse kõnealuses geograafilises 
piirkonnas ning

iii) toodetakse kõnealuses geograafilises 
piirkonnas ning

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

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

b) „geograafiline tähis” – piirkonnale, 
konkreetsele kohale või nõuetekohaselt 
põhjendatud erandjuhtudel riigile viitav 
tähis, mida kasutatakse, et kirjeldada artikli 
69 lõikes 1 osutatud toodet, mis vastab 
järgmistele nõuetele:

b) „geograafiline tähis” – piirkonnale, 
konkreetsele kohale või nõuetekohaselt 
põhjendatud erandjuhtudel riigile viitav 
tähis, mida kasutatakse, et kirjeldada artikli 
69 lõikes 1 osutatud toodet, mis vastab 
järgmistele nõuetele:

i) sellel on eriline kvaliteet, maine või 
muud omadused, mis tulenevad peamiselt 
sellest geograafilisest piirkonnast;

i) sellel on eriline kvaliteet, maine või 
muud omadused, mis tulenevad peamiselt
sellest geograafilisest piirkonnast;

ii) vähemalt 85 % selle valmistamiseks 
kasutavatest viinamarjadest pärinevad 
eranditult kõnealusest geograafilisest 

ii) vähemalt 85 % selle valmistamiseks 
kasutavatest viinamarjadest pärinevad 
eranditult kõnealusest geograafilisest 
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piirkonnast; piirkonnast;
iii) selle tootmine toimub kõnealuses 
geograafilises piirkonnas ning

iii) selle tootmine toimub kõnealuses 
geograafilises piirkonnas ning

iv) see on saadud viinamarjasortidest, mis 
kuuluvad Vitis vinifera liiki või Vitis 
vinifera liikide ja muude perekonna Vitis 
liikide ristandite hulka.

iv) see on saadud viinamarjasortidest, mis 
kuuluvad Vitis vinifera liiki või Vitis 
vinifera liikide ja muude perekonna Vitis 
liikide ristandite hulka.

1 a. Lõike 1 punkti a alapunkti iii ja 
punkti b alapunkti iii tähenduses hõlmab 
mõiste „tootmine” igasuguseid toiminguid 
alates viinamarjade koristamisest kuni 
veinivalmistamise lõpuni, kuid mitte 
valmistusjärgset protsessi.
Lõike 1 punkti b alapunkti ii kohaselt 
peab viinamarjakogus, mis võib kuni 15% 
määral pärineda väljastpoolt kindlaks 
määratud geograafilist piirkonda, 
pärinema sellest liikmesriigist või 
kolmandast riigist, kus kindlaks määratud 
piirkond asub.
Erandina lõike 1 punkti a alapunktist iii 
ja punkti b alapunktist iii ning tingimusel, 
et artikli 71 lõikes 2 kindlaksmääratud 
tootespetsifikaadis on nii ette nähtud, võib 
kaitstud päritolunimetuse ja kaitstud 
geograafilise tähisega tooteid veiniks 
töödelda:
a) asjaomase kindlaks määratud 
piirkonna vahetus läheduses asuval alal; 
b) sama haldusüksuse või 
naaberhaldusüksuse territooriumil, nagu 
on määratletud riiklikes seadustes; 
c) piiriülese päritolunimetuse ja 
geograafilise tähise puhul ning siis, kui 
kahe või mitme liikmesriigi või ühe või 
mitme liikmesriigi ja ühe või mitme 
kolmanda riigi vahel on sõlmitud 
kontrollimeetmete leping, võib kaitstud 
päritolunimetusega ja geograafilise 
tähisega tooteid veiniks töödelda alal, mis 
asub kindlaks määratud piirkonna 
vahetus läheduses. 
Erandina lõike 1 punkti a alapunktist iii 
ja selle lõike kolmandast lõigust ning 
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tingimusel, et see on artikli 71 lõikes 2 
määratletud spetsifikaadis ette nähtud, 
võib kaitstud päritolunimetusega tooteid 
jätkuvalt vahuveiniks ja poolvahuveiniks 
töödelda väljaspool kindlaks määratud 
piirkonna vahetut lähedust, kui see oli 
tavaks enne 1. märtsi 1986.

2. Teatavad traditsiooniliselt kasutatavad 
nimetused on päritolunimetused, kui:

2. Teatavad traditsiooniliselt kasutatavad 
nimetused on päritolunimetused, kui:

a) need tähistavad veini; a) need tähistavad veini;

b) need viitavad geograafilisele nimele; b) need viitavad geograafilisele nimele;
c) täidavad lõike 1 punkti a alapunktides i–
iv osutatud nõudeid ning

c) täidavad lõike 1 punkti a alapunktides i–
iv osutatud nõudeid ning

d) nende suhtes kohaldatakse käesolevas 
alajaos sätestatud päritolunimetuse ja 
geograafilise tähise kaitse alla võtmise 
menetlust.

d) nende suhtes kohaldatakse käesolevas 
alajaos sätestatud päritolunimetuse ja 
geograafilise tähise kaitse alla võtmise 
menetlust.

3. Päritolunimetused ja geograafilised 
tähised, sealhulgas need, mis on seotud 
kolmandate riikide geograafiliste 
piirkondadega, võetakse liidu kaitse alla 
käesolevas alajaos sätestatud eeskirjade 
alusel.

3. Päritolunimetused ja geograafilised 
tähised, sealhulgas need, mis on seotud 
kolmandate riikide geograafiliste 
piirkondadega, võetakse liidu kaitse alla 
käesolevas alajaos sätestatud eeskirjade 
alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 64
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 1346, 1348

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 71

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 71 Artikkel 71
Kaitsetaotlused Kaitsetaotlused

1. Päritolunimetuste või geograafiliste 
tähiste nimede kaitsetaotlused peavad 
hõlmama tehnilist toimikut, milles 
sisaldub:

1. Päritolunimetuste või geograafiliste 
tähiste nimede kaitsetaotlused peavad 
hõlmama tehnilist toimikut, milles 
sisaldub:

a) kaitstav nimetus; a) kaitstav nimetus;
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b) taotleja nimi ja aadress; b) taotleja nimi ja aadress;
c) lõikes 2 osutatud tootespetsifikaat ning c) lõikes 2 osutatud tootespetsifikaat ning

d) koonddokument, milles esitatakse 
kokkuvõte lõikes 2 osutatud 
tootespetsifikaadist.

d) koonddokument, milles esitatakse 
kokkuvõte lõikes 2 osutatud 
tootespetsifikaadist.

2. Tootespetsifikaat võimaldab huvitatud 
pooltel kontrollida päritolunimetuse või 
geograafilise tähise asjaomaseid 
tootmistingimusi.

2. Tootespetsifikaat võimaldab huvitatud 
pooltel kontrollida päritolunimetuse või 
geograafilise tähise asjaomaseid 
tootmistingimusi.

Tootespetsifikaat sisaldab vähemalt 
järgmist:
a) kaitstav nimetus;
b) veini(de) kirjeldus ja eelkõige;
i) päritolunimetusega veinide korral 
nende põhiliste analüütiliste ja 
organoleptiliste omaduste kirjeldus;
ii) geograafilise tähisega veinide korral 
nende põhiliste analüütiliste omaduste 
kirjeldus ning organoleptiliste omaduste 
hinnang või märge selliste omaduste 
kohta;
c) vajaduse korral veini(de) 
valmistamiseks kasutatavaid eritavasid 
ning veini(de) valmistamisel kehtivaid 
asjakohaseid piiranguid;
d) asjaomase geograafilise piirkonna 
piiritlust;
e) maksimaalne saagikus hektari kohta;
f) andmeid veiniviinamarjasordi või -
sortide kohta, millest vein(id) on saadud;
g) üksikasjad, mis tõendavad, et artikli 70 
lõike 1 punkti a alapunktis i või olenevalt 
olukorrast artikli 70 lõike 1 punkti b 
alapunktis i sätestatud nõuded on 
täidetud;
(h) kohaldatavad kaitstud 
päritolunimetusega või kaitstud 
geograafilise tähisega toodete tootmise 
kohta ELi või riigi õiguses või, kui 
liikmesriik on sätestanud, siis kaitstud 
päritolunimetust või kaitstud geograafilist 
tähist haldava organisatsiooni sätestatud 
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nõuded;
i) tootespetsifikaatide tingimuste täitmist 
kontrollivate asutuste või organite nimi ja 
aadress ning nende konkreetsed 
ülesanded.
Teise lõigu punktis h osutatud nõuded on 
objektiivsed, mittediskrimineerivad ja 
kooskõlas ELi õigusega.

3. Kui kaitsetaotlus on seotud kolmanda 
riigi geograafilise piirkonnaga, peaks see 
lisaks lõigetes 1 ja 2 sätestatud andmetele 
sisaldama tõendit, et kõnealune nimetus on 
kaitstud selle päritolumaal.

3. Kui kaitsetaotlus on seotud kolmanda 
riigi geograafilise piirkonnaga, peaks see 
lisaks lõigetes 1 ja 2 sätestatud andmetele 
sisaldama tõendit, et kõnealune nimetus on 
kaitstud selle päritolumaal.

Or. en

Muudatusettepanek 65
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 1351, 1353, 1356

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 73 Artikkel 73
Riiklik eelmenetlus Riiklik eelmenetlus

1. Liidust pärit veinide artiklis 71 osutatud 
päritolunimetuse või geograafilise tähise 
kaitsetaotluste suhtes kohaldatakse 
riiklikku eelmenetlust.

1. Liidust pärit veinide artiklis 71 osutatud 
päritolunimetuse või geograafilise tähise 
kaitsetaotluste suhtes kohaldatakse 
riiklikku eelmenetlust.

1 a. Kaitsetaotlus esitatakse selles 
liikmesriigis, mille territooriumilt 
päritolunimetus või geograafiline tähis
pärineb.
Liikmesriik vaatab kaitsetaotluse läbi, et 
kontrollida selle vastavust käesolevas 
alajaos sätestatud tingimustele.
Liikmesriigid tagavad taotluse piisava 
avalikustamise riigi tasandil ja annavad 
alates avaldamise kuupäevast vähemalt 
kahe kuu pikkuse tähtaja, mille jooksul 
võib kavandatud kaitse kohta esitada 
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kirjalikke kohustusi. Sellised vastuväited 
esitatakse nõuetekohaselt põhjendatud 
avalduse vormis ja neid võivad esitada 
liikmesriigis asuvad füüsilised või 
liikmesriigi territooriumil asutatud 
juriidilised isikud, kellel on selleks 
õiguspärane huvi.

2. Kui liikmesriik leiab, et päritolunimetus 
või geograafiline tähis ei vasta nõuetele või 
et see ei vasta liidu õigusele, lükkab ta 
taotluse tagasi.

2. Kui liikmesriik leiab, et päritolunimetus 
või geograafiline tähis ei vasta käesolevas 
alajaos sätestatud nõuetele või et see ei 
vasta liidu õigusele, lükkab ta taotluse 
tagasi.

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

3. Kui liikmesriik leiab, et käesolevas 
alajaos sätestatud nõuded on täidetud:

a) tagab ta artikli 71 lõike 1 punktis d 
osutatud tootespetsifikaadi piisava 
avalikustamise vähemalt internetis;

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

Or. en

Muudatusettepanek 66
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 231, 232
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 79 Artikkel 79
Seos kaubamärkidega Seos kaubamärkidega 

1. Kui päritolunimetus või geograafilise 
tähis on käesoleva määruse alusel kaitstud, 
keeldutakse artikli 80 lõike 2 kohaselt 
kasutatava kaubamärgi ning VI lisa II osas 
loetletud ühe kategooria alla kuuluva 
tootega seotud kaubamärgi 
registreerimisest juhul, kui kaubamärgi 
registreerimistaotlus esitatakse komisjonile 
pärast päritolunimetuse või geograafilise 
tähise kaitsetaotluse esitamist ning 
päritolunimetus või geograafiline tähis 
võetakse seejärel kaitse alla.

1. Kui kaubamärk hõlmab kaitstud 
päritolunimetust või geograafiline tähis 
on käesoleva määruse alusel kaitstud või 
kui see sisaldab sellist nimetust või tähist, 
keeldutakse artikli 80 lõike 2 kohaselt 
kasutatava kaubamärgi ning VI lisa II osas 
loetletud ühe kategooria alla kuuluva 
tootega seotud kaubamärgi 
registreerimisest juhul, kui kaubamärgi 
registreerimistaotlus esitatakse komisjonile 
pärast päritolunimetuse või geograafilise 
tähise kaitsetaotluse esitamist ning 
päritolunimetus või geograafiline tähis 
võetakse seejärel kaitse alla.

Esimese lõigu sätteid rikkudes 
registreeritud kaubamärk tunnistatakse 
kehtetuks.

Esimese lõigu sätteid rikkudes 
registreeritud kaubamärk tunnistatakse 
kehtetuks.

2. Ilma et see piiraks artikli 78 lõike 2 
kohaldamist, võib olenemata 
päritolunimetuse või geograafilise tähise 
kaitsest jätkuvalt kasutada või uuendada
artikli 80 lõike 2 kohaselt kasutatavat 
kaubamärki, mis on taotletud, 
registreeritud või asjaomaste õigusaktidega 
ette nähtud juhtudel liidu territooriumil 
kasutuses juurdunud enne komisjonile
päritolunimetuse või geograafilise tähise 
kaitsetaotluse esitamise kuupäeva, 
tingimusel et selle tühistamiseks või 
kehtetuks tunnistamiseks ei ole ühtegi 
põhjust Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
22. oktoobri 2008. aasta direktiivi 
2008/95/EÜ (kaubamärke käsitlevate 
liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise 
kohta) või nõukogu 26. veebruari 2009. 
aasta määruse (EÜ) nr 207/2009 (ühenduse 
kaubamärgi kohta) alusel.

2. Ilma et see piiraks artikli 78 lõike 2 
kohaldamist, võib olenemata 
päritolunimetuse või geograafilise tähise 
kaitsest jätkuvalt kasutada artikli 80 lõike 2 
kohaselt kasutatavat kaubamärki, mis on 
taotletud, registreeritud või omandatud
heauskselt asjaomaste õigusaktidega ette 
nähtud juhtudel liidu territooriumil või
kasutuses juurdunud enne päritolunimetuse 
või geograafilise tähise kaitsetaotluse 
kuupäeva päritoluriigis või enne 1. 
jaanuari 1996, tingimusel et selle 
tühistamiseks või kehtetuks tunnistamiseks 
ei ole ühtegi põhjust Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta 
direktiivi 2008/95/EÜ (kaubamärke 
käsitlevate liikmesriikide õigusaktide 
ühtlustamise kohta) või nõukogu 26. 
veebruari 2009. aasta määruse (EÜ) nr 
207/2009 (ühenduse kaubamärgi kohta) 
alusel. 

Sellistel juhtudel lubatakse kasutada Sellistel juhtudel lubatakse kasutada 
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päritolunimetust või geograafilist tähist 
kõrvuti vastavate kaubamärkidega.

päritolunimetust või geograafilist tähist 
kõrvuti vastavate kaubamärkidega.

Or. en

Muudatusettepanek 67
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 1365, 1366, 
1370, 1372 

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 82 Artikkel 82
Tootespetsifikaatide muutmine Tootespetsifikaatide muutmine

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

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

Erandina lõikest 1 võivad liikmesriigid või 
asjaomased kolmandad riigid või nende 
pädevad asutused taotleda heakskiitu 
olemasolevate kaitstud veininimetuste 
tootespetsifikaadi muutmiseks kooskõlas 
artikli 84 lõikega 1. 
1a. Kui kavandatud muudatus toob kaasa 
ühe või mitu muudatust artikli 71 lõike 1 
punktis d osutatud koonddokumendis, 
kohaldatakse artikleid 73–76 
muutmistaotluse suhtes mutatis mutandis. 
Kui aga kavandatud muudatus on väike, 
otsustab komisjon rakendusaktidega, kas 
kiita taotlus heaks ilma artikli 74 lõikes 2 
ning artiklis 75 sätestatud menetluskorda 
järgimata, ning heakskiitmise korral 
avaldab artikli 74 lõikes 3 osutatud 
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elemendid. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 162 
lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.
1 b. Kui kavandatud muudatus ei too 
kaasa koonddokumendi muutmist, 
kohaldatakse järgmisi eeskirju:
a) kui asjaomane geograafiline piirkond 
asub liikmesriigis, otsustab kõnealune 
liikmesriik muudatuse, ning heakskiidu 
korral avaldab muudetud 
tootespetsifikaadi ning teavitab komisjoni 
heakskiidetud muudatustest ja nende 
põhjendustest;
b) kui asjaomane geograafiline piirkond 
asub kolmandas riigis, otsustab komisjon 
rakendusaktidega, kas kiita kavandatud 
muutmine heaks. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 162 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 68
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 234

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 84

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 84 Artikkel 84

Olemasolevad kaitstud veininimetused Olemasolevad kaitstud veininimetused
1. Nõukogu määruse (EÜ) nr 1493/1999 
artiklite 51 ja 54 ning komisjoni määruse 
(EÜ) nr 753/2002 artikli 28 kohaselt 
kaitstud veininimetused võetakse 
automaatselt käesoleva määruse kohase 
kaitse alla. Komisjon kannab need 
käesoleva määruse artiklis 81 sätestatud 
registrisse.

1. Nõukogu määruse (EÜ) nr 1493/1999 
artiklites 51 ja 54 ning komisjoni määruse 
(EÜ) nr 753/2002 artiklis 28 osutatud
veininimetused võetakse automaatselt 
käesoleva määruse kohase kaitse alla. 
Komisjon kannab need käesoleva määruse 
artiklis 81 sätestatud registrisse.

2. Komisjon võtab rakendusaktidega 2. Komisjon võib vastu võtta 
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vajalikud meetmed, et kõrvaldada artiklis 
81 sätestatud registrist veininimetused, 
mille suhtes kohaldatakse määruse (EL) nr 
[KOM(2010) 799] artikli 191 lõiget 3.

rakendusakte, et kõrvaldada artiklis 81 
sätestatud registrist veininimetused, mille 
suhtes kohaldatakse määruse (EÜ) 
nr 1234/2007 artikli 118 s lõiget 3. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 162 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

3. Artiklit 83 ei kohaldata käesoleva artikli 
lõikes 1 osutatud olemasolevate kaitstud 
veininimetuste suhtes.

3. Artiklit 83 ei kohaldata käesoleva artikli 
lõikes 1 osutatud olemasolevate kaitstud 
veininimetuste suhtes.

Kuni 31. detsembrini 2014 võib komisjon 
omal algatusel otsustada rakendusaktidega 
tühistada lõikes 1 osutatud olemasolevate 
kaitstud veininimetuste kaitse, kui 
kõnealused nimetused ei vasta artiklis 70 
sätestatud tingimustele.

Kuni 31. detsembrini 2014 võib komisjon 
omal algatusel otsustada rakendusaktidega 
tühistada lõikes 1 osutatud olemasolevate 
kaitstud veininimetuste kaitse, kui 
kõnealused nimetused ei vasta artiklis 70 
sätestatud tingimustele.

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

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

4. Horvaatia puhul kaitstakse käesoleva 
määruse alusel Euroopa Liidu Teatajas 
avaldatud veininimetusi, sõltuvalt 
vastuväidete esitamise menetluse 
tulemusest. Komisjon kannab need artiklis 
81 sätestatud registrisse.

4. Horvaatia puhul kaitstakse käesoleva 
määruse alusel Euroopa Liidu Teatajas 
avaldatud veininimetusi, sõltuvalt 
vastuväidete esitamise menetluse 
tulemusest. Komisjon kannab need artiklis 
81 sätestatud registrisse.

Or. en

(The Commission text is based on COM (2012) 535)

Muudatusettepanek 69
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 236, 237, 1377, 
1383, 1388, 1390

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 86 Artikkel 86
Delegeeritud volitused Delegeeritud volitused

1. Komisjonile antakse artikli 160 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte 

1. Komisjonile antakse artikli 160 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte 
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käesoleva artikli lõigetes 2–5 loetletud 
meetmete kohta.

käesoleva artikli lõigetes 2–5 loetletud 
meetmete kohta.

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

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

a) asjaomase geograafilise piirkonna 
piiritluse põhimõtted ning

a) asjaomase geograafilise piirkonna 
piiritluse täiendavad üksikasjad ning 

b) mõisted, piirangud ja erandid seoses 
tootmisega piiritletud geograafilises 
piirkonnas.

b) piirangud ja erandid seoses tootmisega 
piiritletud geograafilises piirkonnas.

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

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

4. Võttes arvesse vajadust tagada tootjate ja 
ettevõtjate seaduslikud õigused ja huvid, 
võib komisjon delegeeritud õigusaktidega 
võtta vastu eeskirjad, milles käsitletakse:

4. Võttes arvesse vajadust tagada tootjate ja 
ettevõtjate seaduslikud õigused ja huvid, 
võib komisjon delegeeritud õigusaktidega 
võtta vastu eeskirjad, milles käsitletakse:

a) tootespetsifikaadi elemente;
b) sellise taotleja kategooriat, kes võib 
taotleda päritolunimetuse või geograafilise 
tähise kaitset;

b) sellise taotleja kategooriat, kes võib 
taotleda päritolunimetuse või geograafilise 
tähise kaitset;

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

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

d) piirüleste taotluste suhtes kohaldatavaid 
tingimusi;

d) piirüleste taotluste suhtes kohaldatavaid 
tingimusi;

e) kolmanda riigi geograafilise piirkonnaga 
seotud taotlustele esitatavaid tingimusi;

e) kolmanda riigi geograafilise piirkonnaga 
seotud taotlustele esitatavaid tingimusi;

f) kuupäeva, millest alates kohaldatakse 
kaitset või kaitse muudatust;

f) kuupäeva, millest alates kohaldatakse 
kaitset või kaitse muudatust;

g) tootespetsifikaatide muutmisega seotud 
tingimusi.

g) tootespetsifikaatide muutmisega seotud 
tingimusi ja tingimusi, mille korral 
loetakse muudatust artikli 82 lõike 1 a 
tähenduses väikeseks.

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

kaitse, võib komisjon delegeeritud 
õigusaktidega kehtestada piirangud 
kaitstud nimetuse suhtes.

6. Võttes arvesse vajadust tagada, et 
käesoleva alajao kohaldamine ei kahjusta 
ettevõtjaid ega pädevaid asutusi seoses 
veininimetustega, millele on kaitse antud 
enne 1. augustit 2009 või mille kohta on 
kaitsetaotlus esitatud enne kõnealust 
kuupäeva, võib komisjon delegeeritud 
õigusaktidega vastu võtta üleminekusätted 
seoses:
a) veininimetustega, mida liikmesriigid on 
enne 1. augustit 2009 tunnustanud kui 
päritolunimetusi või geograafilisi tähiseid 
või veininimetustega, mille kohta on 
esitatud kaitsetaotlus enne kõnealust 
kuupäeva;
b) riikliku eelmenetlusega;
c) veinidega, mis on enne konkreetset 
kuupäeva turule lastud või märgistatud, 
ning
d) tootespetsifikaatide muutmisega.

Or. en

Muudatusettepanek 70
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 245

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 100 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 100 a
Ametiaeg

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

Or. en
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Muudatusettepanek 71
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 246

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. ALAJAGU
KONKREETSED MEETMED

Or. en

Muudatusettepanek 72
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 246, 249–253, 
1428

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 101 Artikkel 101

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

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

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

2 a. Tarnelepingus eristatakse 
suhkrupeeti selle alusel, kas sellest 
suhkrupeedist valmistatavad 
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suhkrukogused on:
a) kvoodikohased või
b) kvoodiväline suhkur.
2 b. Kõik suhkruettevõtjad edastavad 
liikmesriigile, kus suhkur toodetakse, 
järgmise teabe:
a) lõike 2 a punktis a nimetatud 
suhkrupeedikogused, mille kohta on 
sõlmitud külvieelsed tarnelepingud, ja 
suhkrusisalduse, millel lepingud 
põhinevad;
b) vastav hinnanguline kasum.
Liikmesriigid võivad nõuda täiendavat 
teavet.
2 c. Suhkruettevõtjad, kes ei ole sõlminud 
külvieelset tarnelepingut, millega 
määratakse kindlaks kvoodikohase 
suhkrupeedi miinimumhind nende 
kvoodikohasele suhkrule vastava 
suhkrupeedikoguse kohta, nagu on 
sätestatud artiklis 101 g, mida on vajaduse 
korral kohandatud artikli 101 d lõike 2 
esimese lõigu kohaselt kehtestatud 
kõrvaldamise protsendimäära võrra, 
peavad maksma vähemalt kvoodikohase 
suhkrupeedi miinimumhinna kogu 
suhkru tootmiseks ette nähtud 
suhkrupeedi eest.
2 d. Sõltuvalt asjaomase liikmesriigi 
heakskiidust võivad majandusharusisesed 
kokkulepped kalduda kõrvale 
lõigetest 2 a, 2 b ja 2 c.
2 e. Kui majandusharusisest kokkulepet ei 
ole, võtab asjaomane liikmesriik vajalikud 
käesoleva määrusega kooskõlas olevad 
meetmed, et kaitsta asjaomaste poolte 
huve.

Or. en
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Muudatusettepanek 73
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 254

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 101 a
Hinnaaruandlus suhkruturul

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

Or. en

Muudatusettepanek 74
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 255

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 101 b
Tootmismaks

1. Suhkrut, isoglükoosi ja inuliinisiirupit 
tootvaile ettevõtteile kehtestatakse suhkru, 
isoglükoosi ja inuliinisiirupi kvoodi kohta 
tootmismaks nagu on kirjeldatud 
artikli 101 h lõikes 2, samuti kvoodiväliste 
koguste kohta vastavalt artikli 101 l 
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lõike 1 punktile e.
2. Kvoodikohasele suhkrule ja 
kvoodikohasele inuliinisiirupile 
kehtestatakse tootmismaks 12 eurot tonni 
kohta. Isoglükoosile kehtestatav 
tootmismaks moodustab 50 % suhkrule 
kohaldatavast tootmismaksust.
3. Lõike 1 kohaselt makstava 
tootmismaksu kogusumma kogub 
liikmesriik oma territooriumil asuvatelt 
ettevõtjatelt vastavalt asjaomase 
turustusaasta kvoodile.
Ettevõtjad sooritavad maksed hiljemalt 
asjaomase turustusaasta veebruari 
lõpuks.
4. Liidu suhkru ja inuliinisiirupi 
tootmisega tegelevad ettevõtjad võivad 
taotleda, et suhkrupeedi- või 
suhkrurookasvatajad või siguritarnijad 
kannaksid kuni 50 % kõnealusest 
tootmismaksust.

Or. en

Muudatusettepanek 75
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 256

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 101 c
Tootmistoetus

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

Or. en

Muudatusettepanek 76
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 1448

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 101 d
Suhkru turult kõrvaldamine

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

Or. en

Muudatusettepanek 77
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 1476

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101 d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 101 d a
Ajutine turu juhtimise mehhanism

Ilma et see piiraks aluslepingu artikli 218 
alusel sõlmitud lepinguid, võib komisjon 
kuni kvoodisüsteemi lõpuni kooskõlas 
artikli 162 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega vastu võetud 
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rakendusaktide abil käivitada ajutise 
turukorraldusmehhanismi, et toime tulla 
tõsiste turu tasakaalu häiretega, võttes 
järgmisi meetmeid:
– lasta kvoodivälise suhkru siseturule, 
kohaldades samu tingimusi nagu 
kvoodisuhkru puhul, nagu on kirjeldatud 
artikli 101 l lõike 1 punktis e; 
– ja nimelt juhul, kui Euroopa Komisjoni 
andmetel on imporditud toorsuhkru ja 
valge suhkru kogus turustusaastal alla 
kolme miljoni tonni, peatada 
imporditollimaksud, nagu on kirjeldatud 
artiklis 130 b.

Or. en

Muudatusettepanek 78
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 258

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 101 e
Delegeeritud volitused

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

Or. en

Muudatusettepanek 79
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 259

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a ALAJAGU 
TOOTMISE REGULEERIMISE 

SÜSTEEM

Or. en

Muudatusettepanek 80
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 260

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101 f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 101 f
Suhkrusektori kvoodid

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

Or. en
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Muudatusettepanek 81
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 261

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101 g (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 101 g
Suhkrupeedi miinimumhind

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

Or. en
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Muudatusettepanek 82
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 262

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101 h (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 101 h
Kvootide jagamine

1. Suhkru, isoglükoosi ja inuliinisiirupi 
tootmise kohta kehtivad kvoodid riiklikul 
või piirkondlikul tasandil on määratud 
kindlaks III b lisas.
Erandina esimesest lõigust võib komisjon 
ilma artikli 162 lõikeid 2 ja 3 
kohaldamata vastu võetud 
rakendusaktidega ja asjaomase 
liikmesriigi taotluse alusel eraldada 
kvoote liikmesriikidele, kes on vastavalt 
nõukogu määrusele (EÜ) nr 320/2006 
kõikidest oma kvootidest loobunud. 
Käesoleva lõigu kohaldamisel ei võta 
komisjon liikmesriigi taotluse hindamisel 
arvesse kvoote, mis on eraldatud 
ettevõtjatele, kes asuvad Euroopa Liidu 
äärepoolseimates piirkondades.
2. Liikmesriigid määravad kvoodi igale 
suhkru, isoglükoosi või inuliinisiirupi 
tootmisega tegelevale ettevõtjale, kes on 
asutatud nende territooriumil ning on 
tunnustatud artikli 101 i kohaselt.
Kõikide ettevõtjate jaoks on määratud 
kvoot võrdne ettevõtjale turustusaastaks 
2010/2011 määruse (EL) nr 513/2010 
alusel määratud kvoodiga.
3. Juhul kui kvoot määratakse 
suhkruettevõtjale, kellel on rohkem kui 
üks tootmisüksus, võtavad liikmesriigid 
vajalikud meetmed, et piisavalt arvestada 
suhkrupeedi- ja suhkrurookasvatajate 
huvidega.
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Or. en

Muudatusettepanek 83
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 263

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101 i (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 101 i
Tunnustatud ettevõtjad

1. Taotluse korral annavad liikmesriigid 
tunnustuse suhkrut, isoglükoosi või 
inuliinisiirupit tootvale ettevõtjale või 
ettevõtjale, kes neid tooteid töötleb 
artikli 101 m lõikes 2 esitatud nimekirjas 
osutatud toodeteks, tingimusel et ettevõtja:
a) tõendab oma professionaalset 
tootmisvõimsust;
b) nõustub esitama mis tahes teavet ning 
lubama käesoleva määrusega seotud 
kontrollimist;
c) ei ole andnud põhjust tunnustuse 
peatamiseks või tagasivõtmiseks.
2. Tunnustatud ettevõtjad esitavad 
liikmesriigile, mille territooriumil 
suhkrupeedi ja suhkruroo koristamine või 
rafineerimine aset leiab, järgmise teabe:
a) suhkrupeedi või suhkruroo kogused, 
mille kohta on sõlmitud tarneleping, ning 
vastavad hinnangulised suhkrupeedi või 
suhkruroo ja suhkru saagised hektari 
kohta;
b) andmed suhkrupeedi, suhkruroo ja 
toorsuhkru esialgsete ja tegelike tarnete 
kohta ning suhkrutootmise ja 
suhkruvarude olukorra kohta;
c) müüdud valge suhkru kogused ning 
vastavad hinnad ja tingimused.
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Muudatusettepanek 84
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 264

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101 j (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 101 j
Riikide kvootide kohandamine

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

Or. en

Muudatusettepanek 85
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 265

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101 k (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 101 k
Riikide kvootide määramine ja kvootide 

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

Or. en

Muudatusettepanek 86
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 266

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101 l (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 101 l
Kvoodiväline toodang

1. Turustusaasta jooksul toodetud 
suhkrut, isoglükoosi või inuliinisiirupit, 
mis ületab artiklis 101 h nimetatud kvooti, 
võib:
a) kasutada artiklis 101 m osutatud 
teatavate toodete töötlemiseks;
b) kanda üle järgmise turustusaasta 
kvoodikohasesse tootmisesse kooskõlas 
artikliga 101 n;
c) kasutada tarnete erikorra raames 
äärepoolseimates piirkondades vastavalt
[Euroopa Parlamendi ja nõukogu
määruse [ex (EÜ) nr 247/2006] 
III peatükile või
d) eksportida komisjoni poolt 
rakendusaktidega kindlaks määratud 
koguselise piirangu raames, järgides 
aluslepingu artikli 218 alusel sõlmitud 
lepingutest tulenevaid kohustusi, või
e) lasta siseturule vastavuses 
artiklis 101 d a kirjeldatud mehhanismi 
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nõuetele, kohaldades samu tingimusi 
nagu kvoodisuhkrule, et kohandada 
pakkumist nõudlusele kogustes ja 
vastavalt korrale, mille on komisjon 
määranud delegeeritud õigusaktidega, 
kohaldades artikli 101 p lõiget 6 ja 
artikli 101 e punkti c ning prognoositava 
tarnebilansi alusel. 
Käesolevas artiklis osutatud meetmeid 
tuleb rakendada enne ennetusmeetmete 
rakendamist, et vältida artikli 154 lõikes 1 
osutatud turuhäireid. 
Muude koguste suhtes kohaldatakse 
artiklis 101 o osutatud ülejäägimaksu.
2. Käesolevas artikli alusel esitatud 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 162 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 87
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 267

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101 m (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 101 m
Tööstuslik suhkur

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

Or. en

Muudatusettepanek 88
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 268

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101 n (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 101 n
Suhkru ülejäägi ülekandmine

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

Or. en

Muudatusettepanek 89
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 269

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101 o (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 101 o
Kvoodiületamise tasu

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

Or. en

Muudatusettepanek 90
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 270

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101 p (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 91
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 271, 1486

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101 q (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 101 q
Rakendusvolitused

Seoses artiklis 101 i osutatud ettevõtjatega 
võib komisjon kehtestada vastuvõetud 
õigusaktide rakendusmeetmete abil 
vastavalt läbivaatamismenetlusele 
artikli 162 lõike 2 kohaselt eeskirjad, mis 
käsitlevad:
a) ettevõtjate taotlusi tunnustuse 
saamiseks, tunnustatud ettevõtjate 
peetavaid registreid, tunnustatud 
ettevõtjate esitatavat teavet;
b) liikmesriikide tehtavaid kontrolle 
tunnustatud ettevõtjate üle;
c) liikmesriikide teatisi komisjonile ja 
tunnustatud ettevõtjatele;
d) toormaterjali tarneid ettevõtjatele, 
sealhulgas tarnelepingud ja saatelehed;
e) artikli 101 l lõike 1 punktis a osutatud 
suhkruekvivalenti;
f) tarnete erikorda äärepoolseimatele 
piirkondadele;
g) artikli 101 l lõike 1 punktis d osutatud 
eksporti;
h) liikmesriikide koostööd tõhusa 
kontrolli tagamiseks;
i) artiklis 101 n sätestatud tähtaegade 
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muutmist;
j) ülemääraste koguste kehtestamist, 
teatamist ning artiklis 101 o osutatud 
kvoodiületamise tasu maksmist.
k) artikli 101 l lõike 1 punktis e osutatud 
kvoodivälise suhkru laskmist siseturule;
l) täiskoormusega rafineerimistehaste 
nimekirja vastuvõtmist vastavalt II lisa 
I a osa punktile 12.

Or. en

Muudatusettepanek 92
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 285

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 104

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 104 välja jäetud
Lepingulised suhted piima- ja 

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

Or. en

(Article 104 of the COM document is deleted and replaced by Article 104 a (new) see below)

Muudatusettepanek 93
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 286
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 104a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 104 a
Lepingulised suhted piima- ja 

piimatootesektoris
1. Kui liikmesriik otsustab, et iga oma 
territooriumil toimuva toorpiima tarne 
kohta oma põllumajandustootjalt 
toorpiima töötlejale tuleb sõlmida poolte 
vahel kirjalik leping ja/või otsustab, et 
esmaostja peab tegema kirjaliku 
pakkumise lepingu sõlmimiseks toorpiima 
tarnimiseks põllumajandustootjalt, peab 
selline leping ja/või lepingu pakkumine
vastama lõikes 2 sätestatud tingimustele.
Kui liikmesriik otsustab, et toorpiima 
tarne kohta põllumajandustootjalt 
toorpiima töötlejale tuleb sõlmida kirjalik 
leping, määrab ta kindlaks ka selle, 
millise tarneetapi või -etappide kohta 
tuleb poolte vahel sõlmida kirjalik leping, 
kui piima tarnitakse ühe või mitme koguja 
kaudu. Käesoleva artikli mõistes on 
koguja ettevõtja, kes transpordib 
toorpiima põllumajandustootjalt või teiselt 
kogujalt toorpiima töötlejale või teisele 
kogujale, kusjuures toorpiima 
omandiõigus antakse iga kord üle.
2. Leping ja/või lepingu pakkumine:
a) sõlmitakse enne tarnet;
b) sõlmitakse kirjalikult ja
c) hõlmab eelkõige järgmisi elemente:
i) tarne eest makstav hind, mis:
– ei muutu ja mis sätestatakse lepingus 
ja/või
– mida arvutatakse, ühendades lepingus 
sätestatud erinevad tegurid, mis võivad 
hõlmata turutingimuste muutumist 
kajastavaid turunäitajaid, tarnitavaid 
koguseid ning tarnitava toorpiima 
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kvaliteedi või koostise muutumist,
ii) toorpiima kogus, mida võidakse tarnida 
ja/või tarnitakse ja selliste tarnete 
ajakava,
iii) lepingu kehtivus, mis võib hõlmata kas 
kindlat või määramatut tähtaega koos 
lepingu lõpetamise sätetega,
iv) üksikasjad maksetähtaegade ja 
maksekorra kohta;
v) toorpiima kogumis- või
kohaletoimetamise kord ja
vi) force majeure’i korral kohalduvad 
eeskirjad.
3. Erandina lõikest 1 ei ole leping ja/või 
lepingu pakkumine nõutav, kui 
põllumajandustootja tarnib toorpiima 
ühistule, mille liige põllumajandustootja 
on ja kui ühistu põhikirjas või põhikirja 
alusel sätestatud eeskirjades ja otsustes 
sisalduvad sätted, millel on lõike 2 
punktides a, b ja c sätestatutega sarnane 
mõju.
4. Põllumajandustootjate, kogujate või 
toorpiima töötlejate sõlmitud toorpiima 
tarnimist käsitlevate lepingute kõik 
punktid, sealhulgas lõike 2 punktis c 
sätestatu, on poolte vahel vabalt 
kokkulepitavad.
Piiramata esimest lõiku:
i) kui liikmesriik otsustab teha käesoleva 
artikli lõike 1 kohase kohustusliku 
kirjaliku lepingu toorpiima tarnimiseks, 
võib ta kehtestada lepingu 
miinimumkestuse, mis on kohaldatav 
ainult põllumajandustootja ja toorpiima 
esmaostja vahel sõlmitava kirjaliku 
lepingu suhtes. Sellise miinimumkestuse 
pikkuseks on vähemalt kuus kuud ja see 
ei tohi takistada siseturu nõuetekohast 
toimimist, ja/või
ii) kui liikmesriik otsustab, et toorpiima 
esmaostja peab tegema lõike 1 kohaselt 
põllumajandustootjale kirjaliku lepingu 
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pakkumise, võib ta ette näha, et 
pakkumine peab sisaldama lepingu 
miinimumkestust, mis on sätestatud sel 
eesmärgil riiklikus õiguses. Sellise 
miinimumkestuse pikkuseks on vähemalt 
kuus kuud ja see ei tohi takistada siseturu 
nõuetekohast toimimist.
Teine lõik ei piira põllumajandustootja 
õigust keelduda sellisest 
miinimumkestusest, juhul kui ta teeb seda 
kirjalikult. Sel puhul on osalistel õigus 
pidada läbirääkimisi kõigi lepingu 
aspektide üle, mis hõlmavad ka lõike 2 
punktis c osutatud aspekte.
5. Käesoleva artikliga ette nähtud 
võimalusi kasutavad liikmesriigid 
teavitavad komisjoni, kuidas nad on neid 
võimalusi kohaldanud.
6. Komisjon võib vastu võtta 
rakendusaktid, millega kehtestatakse 
meetmed, mis on vajalikud käesoleva 
artikli lõike 2 punktide a ja b ning lõike 3 
ühtseks kohaldamiseks, ning meetmed, 
mis on seotud käesolevas artiklis 
sätestatud liikmesriikide 
teavitamiskohustusega. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 162 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 94
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 287

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 105

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 105 välja jäetud
Läbirääkimised lepingute sõlmimiseks 
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piima- ja piimatootesektoris
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 
põllumajandustootjalt toorpiima töötlejale 
või kogujale artikli 104 lõike 1 teise lõigu 
tähenduses. 
2. Tootjaorganisatsioon võib pidada 
läbirääkimisi
a) olenemata sellest, kas toorpiima 
omandiõigus antakse 
põllumajandustootjalt 
tootjaorganisatsioonile või mitte;
b) olenemata sellest, kas kokkulepitud 
hind on mõnede või kõikide 
põllumajandustootjatest liikmete ühise 
toodangu jaoks sama või mitte;
c) tingimusel, et tootjaorganisatsiooni 
poolt läbirääkimistega hõlmatud 
toorpiima kogus ei ületa:
i) 3,5 % liidu kogutoodangust ning
ii) 33 % tootjaorganisatsiooni poolt 
läbirääkimistega hõlmatud konkreetse 
liikmesriigi kogutoodangust ning
iii) 33 % kõikide tootjaorganisatsiooni 
poolt läbirääkimistega hõlmatud 
liikmesriikide kogutoodangust;
d) tingimusel, et asjaomased 
põllumajandustootjad ei ole ühegi teise 
tootjaorganisatsiooni liikmed, mis peab 
samuti nende nimel läbirääkimisi 
sarnaste lepingute üle, ning
e) tingimusel, et tootjaorganisatsioon 
teavitab pädevaid asutusi liikmesriigis või 
liikmesriikides, kus ta tegutseb.
3. Käesoleva artikli kohaldamisel 
tõlgendatakse viidet 
tootjaorganisatsioonidele viitena 
tootjaorganisatsioonide liitudele. Võttes 
arvesse vajadust tagada nende liitude 
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nõuetekohane jälgimine, antakse 
komisjonile artikli 160 kohaselt õigus 
võtta vastu delegeeritud õigusakte, milles 
käsitletakse selliste liitude tunnustamise 
tingimusi.
4. Erandina lõike 2 punkti c alapunktidest 
ii ja iii ning isegi siis, kui 33 % künnist ei 
ületata, võib teises lõigus osutatud pädev 
asutus üksikjuhtudel otsustada, et 
tootjaorganisatsioon ei või läbirääkimisi 
pidada, kui asjaomane asutus leiab, et see 
on vajalik konkurentsis püsimiseks või 
selleks, et ära hoida väikeste ja keskmise 
suurusega toorpiima töötlejatele 
tekitatavat tõsist kahju liikmesriigis.
Esimeses lõigus osutatud otsuse teeb 
komisjon määruse (EÜ) nr 1/2003 artiklis 
14 osutatud läbirääkimiste 
nõuandemenetluse kohaselt vastuvõetud 
rakendusaktiga selliste läbirääkimiste 
kohta, mis hõlmavad rohkem kui ühe 
liikmesriigi toodangut. Muudel juhtudel 
teeb otsuse läbirääkimistega hõlmatud 
toodangu kohta liikmesriigi pädev asutus. 
Esimeses ja teises lõigus osutatud otsuseid 
ei kohaldata enne asjaomastele 
ettevõtjatele teatamise tähtpäeva.
5. Käesolevas artiklis kasutatakse järgmisi 
mõisteid:
a) „riiklik konkurentsiasutus” – määruse 
(EÜ) nr 1/2003 artiklis 5 osutatud asutus;
b) „VKE” – mikro-, väike- või keskmise 
suurusega ettevõte komisjoni soovituse 
2003/361/EÜ tähenduses.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 105 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 105 a
Läbirääkimised lepingute sõlmimiseks 

piima- ja piimatootesektoris
1. Artiklite 106 ja 106 a kohaselt 
tunnustatud piima ja piimatoodete sektori 
tootjaorganisatsioon võib pidada 
läbirääkimisi liikmeks olevate 
põllumajandustootjate nimel, kogu või osa 
ühistootmise ning toorpiima tootja ja 
toorpiima töötleja või koguja vaheliste 
tarnelepingute kohta artikli 104 a lõike 1 
teises lõigu tähenduses.
2. Tootjaorganisatsioon võib pidada 
läbirääkimisi:
a) olenemata sellest, kas toorpiima 
omandiõigus antakse 
põllumajandustootjalt 
tootjaorganisatsioonile või mitte,
b) olenemata sellest, kas kokkulepitud 
hind on mõnede või kõikide 
põllumajandustootjatest liikmete 
ühistoodangu jaoks sama või mitte;
c) tingimusel, et konkreetse 
tootjaorganisatsiooni puhul:
i) ei ületa selliste läbirääkimistega 
hõlmatud toorpiima kogus 3,5 % liidu 
kogutoodangust ning
ii) selliste läbirääkimistega hõlmatud 
toorpiima kogus, mis toodetakse igas 
liikmesriigis, ei ületa 33 % selle 
liikmesriigi kogutoodangust, ning
ii) selliste läbirääkimistega hõlmatud 
toorpiima kogus, mida tarnitakse igas 
liikmesriigis, ei ületa 33 % selle 
liikmesriigi kogutoodangust,
d) tingimusel, et asjaomased 
põllumajandustootjad ei kuulu ühessegi 
teisse tootjaorganisatsiooni, pidades sellist 
tüüpi lepingu läbirääkimisi oma nimel.
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Kuid liikmesriigid võivad teha erandeid
põhjendatud juhtudel, kus 
põllumajandustootjatel on kaks
tootmisüksust, mis asuvad erinevates
geograafilistes piirkondades;
e) tingimusel, et toorpiima suhtes ei ole 
põllumajandustootja liikmesuse tõttu 
ühistus kehtestatud kohustust, mille puhul 
tuleb tarnida vastavalt ühistu põhikirjas 
sätestatud tingimustele või nimetatud 
põhikirjas ette nähtud või sellest 
tulenevatele eeskirjadele ja otsustele, ning
f) tingimusel, et tootjaorganisatsioon 
teavitab pädevaid asutusi liikmesriigis või 
liikmesriikides, kus ta tegutseb, selliste 
läbirääkimistega hõlmatud toorpiima 
kogusest.
3. Piiramata lõike 2 punkti c alapunktides 
ii ja iii sätestatud tingimusi, võib 
tootjaorganisatsioon lõike 1 kohaselt läbi 
rääkida tingimusel, et selle 
tootjaorganisatsiooni läbiräägitav 
toorpiima kogus, mida toodetakse või 
tarnitakse liikmesriigis, mille toorpiima 
aastane kogutoodang on alla 500 000 
tonni, ei ületa 45 % selle liikmesriigi 
kogutoodangust.
4. Käesoleva artikli kohaldamisel 
tõlgendatakse viidet 
tootjaorganisatsioonidele ka viitena 
tootjaorganisatsioonide liitudele. 
5. Lõike 2 punkti c ja lõike 3 kohaldamisel 
avaldab komisjon talle sobival viisil liidus 
ja liikmesriikides toodetud toorpiima 
kogused, kasutades kõige ajakohasemat 
olemasolevat teavet.
6. Erandina lõike 2 punktist c ja lõikest 3, 
isegi kui selles sätestatud künniseid ei 
ületata, võib käesoleva lõike teises lõigus 
osutatud riiklik konkurentsiasutus 
üksikjuhtudel otsustada, et 
tootjaorganisatsioon peaks uuesti või 
üldse mitte konkreetseid läbirääkimisi 
pidama, kui asjaomane asutus leiab, et 
see on vajalik konkurentsi välistamise 
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vältimiseks või selleks, et ära hoida 
VKEdest toorpiima töötlejate tõsist 
kahjustamist liikmesriigis.
Juhul kui läbirääkimised hõlmavad 
rohkem kui ühte liikmesriiki, teeb 
komisjon esimeses taandes nimetatud 
otsuse rakendusaktiga, mis võetakse vastu 
ilma artikli 163 lõiget 2 või 3 
kohaldamata. Muudel juhtudel teeb 
vastava otsuse läbirääkimistega seotud 
liikmesriigi konkurentsiasutus.
Käesolevas lõikes osutatud otsuseid ei 
kohaldata enne asjaomastele ettevõtjatele 
teatamise tähtpäeva saabumist.
7. Käesoleva artikli kohaldamisel 
kasutatakse järgmisi mõisteid:
a) „riiklik pädev asutus” – nõukogu 16. 
detsembri 2002. aasta määruse (EÜ) 
nr 1/2003 (asutamislepingu artiklites 101 
ja 102 sätestatud konkurentsieeskirjade 
rakendamise kohta) artiklis 5 osutatud 
asutus;
b) „VKE” – mikro-, väike või keskmise 
suurusega ettevõte komisjoni 6. mai 2003. 
aasta soovituse 2003/361/EÜ (mikro-, 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete 
määratluse kohta) tähenduses.
8. Liikmesriik, kus peetakse käesoleva 
artikli kohaseid läbirääkimisi, teatab 
komisjonile lõike 2 punkti f ja lõike 6 
kohaldamisest.
9. Komisjonile antakse artikli 160 
kohaselt õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, et kehtestada lõigetes 2 ja 3 
osutatud läbirääkimistega hõlmatud 
toorpiima mahtude arvestamise 
täiendavad eeskirjad.
10. Komisjon võib vastuvõetud 
õigusaktide rakendusmeetmete abil 
kehtestada käesoleva artikli lõike 2 
punktis f käsitletud teavitamist 
puudutavad vajalikud üksikasjalikud 
eeskirjad. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu artikli 162 lõikes 2 
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osutatud kontrollimenetluse kohaselt;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 105b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 105 b
Kaitstud päritolunimetuse või kaitstud 

geograafilise tähisega juustu pakkumise 
reguleerimine

1. Artiklite 106 ja 106 a alusel 
tunnustatud tootjaorganisatsiooni, 
artiklite 108 lõike 1 ja artikli 108 a alusel 
tunnustatud tootmisharudevahelise 
organisatsiooni või määruse (EÜ) nr 
510/2006 artikli 5 lõikes 1 osutatud 
ettevõtjate rühma taotlusel võivad 
liikmesriigid kehtestada piiratud 
ajavahemikuks siduvad eeskirjad määruse 
(EÜ) nr 510/2006 artikli 2 lõike 1 punkti a 
ja b kohase kaitstud päritolunimetuse või 
kaitstud geograafilise tähisega juustu 
pakkumise reguleerimise kohta.
2. Lõikes 1 osutatud eeskirjad peavad 
vastama lõikes 4 sätestatud tingimustele ja 
määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 4 lõike 
2 punktis c osutatud geograafilisest 
piirkonnast pärinevad osalised peavad 
nende suhtes eelnevalt kokku leppima.
Nimetatud kokkulepe sõlmitakse vähemalt 
kahe kolmandiku piimatootjate või nende 
esindajatega, kes kasutavad vähemalt 
kahte kolmandikku toorpiimast, millest 
toodetakse lõikes 1 osutatud juustu, ja 
vajaduse korral vähemalt kahe 
kolmandiku selle juustu tootjatega, kes 
toodavad vähemalt kaks kolmandikku 
juustust määruse (EÜ) nr 510/2006 
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artikli 4 lõike 2 punktis c osutatud 
geograafilises piirkonnas.
3. Lõike 1 kohaldamisel seoses kaitstud 
geograafilise tähisega juustuga on juustu 
spetsifikaadis märgitud toorpiima 
geograafiline päritolupiirkond sama kui 
selle juustu geograafiline piirkond, millele 
on osutatud määruse (EÜ) nr 510/2006 
artikli 4 lõike 2 punktis c.
4. Lõikes 1 osutatud eeskirjad:
a) hõlmavad üksnes asjaomase toote 
pakkumise reguleerimist ja nende 
eesmärk on viia juustu pakkumine 
kooskõlla nõudlusega;
b) on kohaldatavad ainult asjaomase toote 
suhtes;
c) võidakse teha siduvaks maksimaalselt 
kolmeks aastaks ja neid võidakse selle 
ajavahemiku järel taotluse alusel 
uuendada, nagu on osutatud lõikes 1;
d) ei kahjusta toodetega kauplemist, välja 
arvatud tooted, mille suhtes kohaldatakse 
lõikes 1 osutatud eeskirju;
e) ei puuduta asjaomase juustu 
esmaturustamisele järgnevaid tehinguid;
f) ei luba hindade kindlaksmääramist, 
sealhulgas juhul, kui hinnad määratakse 
juhindumiseks või soovitusena;
g) need ei muuda kättesaamatuks 
ülemäära suurt osa asjaomasest tootest, 
mis muidu oleks kättesaadav;
h) ei põhjusta diskrimineerimist, ei takista 
uute ettevõtete tulekut turule ega mõjuta 
negatiivselt väiketootjaid,
i) aitavad kaasa asjaomase toote kvaliteedi 
säilitamisele ja/või arendamisele;
j) ei piira artikli 105 a kohaldamist.
5. Lõikes 1 osutatud eeskirjad avaldatakse 
asjaomase liikmesriigi ametlikus 
väljaandes.
6. Liikmesriigid viivad läbi kontrolle, et 
tagada lõikes 4 sätestatud tingimuste 
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järgimine, ja juhul kui pädevad riiklikud 
asutused avastavad, et neid tingimusi ei 
ole järgitud, tühistavad lõikes 1 osutatud 
eeskirjad.
7. Liikmesriigid teatavad komisjonile 
viivitamata lõikes 1 osutatud eeskirjade 
vastuvõtmisest. Komisjon teavitab 
liikmesriike eelnimetatud eeskirjadest 
teatamistest.
8. Komisjon võib igal ajal võtta vastu 
rakendusakte, kus nõutakse, et liikmesriik 
peab kehtetuks tunnistama lõike 1 
kohaselt vastu võetud eeskirjad, kui 
komisjon jõuab järeldusele, et need 
eeskirjad ei vasta lõikes 4 sätestatud 
tingimustele, takistavad või moonutavad 
konkurentsi olulisel osal siseturust või 
takistavad vaba kaubandust või seavad 
ohtu ELi toimimise lepingu artikli 39 
eesmärkide saavutamise. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
artikli 162 lõikeid 2 või 3 kohaldamata.
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