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Muudatusettepanek 97
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 291, 295–300, 
1602, 1605, 1611, 1624, 1627, 1628

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 106 Artikkel 106

Tootjaorganisatsioonid Tootjaorganisatsioonid
Liikmesriigid tunnustavad taotluse korral 
tootjaorganisatsioone, mis:

Liikmesriigid tunnustavad taotluse korral 
tootjaorganisatsioone, mis:

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

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

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

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

c) järgivad konkreetset eesmärki, millega 
on hõlmatud vähemalt üks punktides i, ii 
või iii loetletud eesmärkidest ja mis võivad 
hõlmata ühte või mitut järgmistest 
muudest eesmärkidest:

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

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

ii) tarnete koondamine ja liikmete toodete 
turustamine;

ii) tarnete koondamine ja liikmete toodete 
turustamine, eelkõige otsemüügi kaudu;

iii) tootmiskulude optimeerimine ja 
omahindade tasakaalustamine;

iii) tootmiskulude optimeerimine ja 
omahindade tasakaalustamine, eelkõige 
seoses investeerimiskulude eest saadud 
hüvitisega sellistes valdkondades, nagu 
keskkond ja loomade heaolu, ning 
panustamine tarbijatele mõistlike hindade 
pakkumisse;

iv) säästvate tootmismeetodite ja 
turuarengute uuringute tegemine;

iv) säästvate tootmismeetodite, 
uuenduslike tavade, majanduskonkurentsi
ja turu arengu uuringute tegemine ja 
vastavate algatuste väljatöötamine;

v) keskkonnasäästlike viljelustavade ja 
tootmistehnoloogia kasutamise 

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

loomade heaolu tagamise tavade ja 
tehnika kasutamise edendamine ja selleks 
tehnilise abi osutamine;

v a) tootmisstandardite kasutamise 
edendamine ja selleks tehnilise abi 
osutamine, tootekvaliteedi parandamine 
ja kaitstud päritolunimetuse, geograafilise 
tähise või riikliku kvaliteedimärgisega 
toodete arendamine;
v b) kehtestada liidu või riiklikest 
eeskirjadest karmimad tootmiseeskirjad;

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

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

vii) loodusvarade säästvase kasutamisse ja 
kliimamuutuste leevendamisse 
panustamine;

vii) loodusvarade säästvase kasutamisse ja 
kliimamuutuste leevendamisse 
panustamine;

vii a) algatuste väljatöötamine reklaami ja 
turustuse valdkonnas;
vii b) määruse (EL) nr […](Maaelu 
Arengu Euroopa Põllumajandusfondist 
(EAFRD) antavate maaelu arengu 
toetuste kohta) artiklis 37 osutatud 
ühisfondide haldamine; 
vii c) kriiside ennetamise ja ohjamise 
vahendite rakendamine, eelkõige 
eraladustamise, töötlemise, 
müügiedenduse ja müügikampaaniate 
kaudu ning viimase väljapääsuna turult 
kõrvaldamise kaudu;
vii d) futuuriturgude ja 
kindlustussüsteemide kasutamiseks 
vajaliku tehnilise abi andmine;
vii e) läbirääkimiste pidamine enda nimel 
või vajaduse korral oma liikmete nimel 
tarnelepingute kohta koos tootmisahela 
eelmise etapi sektori ettevõtjatega;
vii f) läbirääkimiste pidamine enda nimel 
või vajaduse korral oma liikmete nimel, 
põllumajandustoodete ja -toiduainete 
tarnelepingute kohta koos tootmisahela 
järgmise etapi sektori ettevõtjatega;
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d) asjaomasel turul valitseva seisundi 
puudumine, välja arvatud juhul, kui see 
on vajalik aluslepingu artikli 39 
eesmärkide saavutamiseks.

d a) niisuguste toodete turustamine, mis 
on aluslepingu I lisas osutatud CN-koodi 
ex 22.08 alt välja jäetud, tingimusel et 
selliste I lisaga hõlmamata toodete müügi 
osakaal ei ületa 49 % kogu 
turustamismahust, ilma et see põhjustaks 
ametliku seisundi kaotust tunnustatud 
põllumajandussektori 
tootjaorganisatsioonina.

Or. en

Muudatusettepanek 98
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 294, 296, 297, 
1592, 1600, 1602, 1605, 1628, 1648, 1660

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 106 Artikkel 106
Tootjaorganisatsioonid Tootjaorganisatsioonid

Liikmesriigid tunnustavad taotluse korral 
tootjaorganisatsioone, mis:

Liikmesriigid tunnustavad taotluse korral 
puu- ja köögiviljasektori
tootjaorganisatsioone ning võivad taotluse 
korral tunnustada kõikide muude 
sektorite tootjaorganisatsioone, mis:

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

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

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

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

c) järgivad konkreetset eesmärki, millega 
võib olla hõlmatud järgmised eesmärgid:
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järgmistest eesmärkidest:
i) selle tagamine, et tootmine kavandatakse 
ja kohandatakse vastavalt nõudmisele, eriti 
kvaliteedi ja kvantiteedi osas;

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

ii) tarnete koondamine ja liikmete toodete 
turustamine;

ii) tarnete koondamine ja liikmete toodete 
turustamine;

iii) tootmiskulude optimeerimine ja 
omahindade tasakaalustamine;

iii) tootmiskulude optimeerimine ja 
omahindade tasakaalustamine;

iv) säästvate tootmismeetodite ja 
turuarengute uuringute tegemine;

iv) säästvate tootmismeetodite ja 
turuarengute uuringute tegemine;

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

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

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

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

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

vii) loodusvarade säästvase kasutamisse ja 
kliimamuutuste leevendamisse
panustamine;

vii) loodusvarade säästvasse kasutamisse 
panustamine;

vii a) algatuste väljatöötamine reklaami ja 
turustuse valdkonnas;
vii b) uuendustegevust hoogustavate 
algatuste arendamine;
vii c) kriiside ennetamise ja ohjamise 
vahendite rakendamine, nende 
eraladustamise, töötlemise ja müügi 
edendamise ning müügikampaaniate 
kaudu;
vii d) liikmete poolt futuuriturgude ja
kindlustussüsteemide kasutamise 
edendamine ja tehnilise abi andmine;

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

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 99
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 301

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 106 a
Tootjaorganisatsioonide põhikiri

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

Or. en

Muudatusettepanek 100
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 301

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
Artikkel 106 a

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



PE501.994v01-00 10/114 AM\921910ET.doc

ET

toodete omandiõigus on 
põllumajandustootjatelt 
tootjaorganisatsioonile üle antud või 
mitte.

Or. en

Muudatusettepanek 101
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 302

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 106 b
Tootjaorganisatsioonide tunnustamine

1. Liikmesriigid tunnustavad 
tootjaorganisatsioonidena kõiki sellist 
tunnustamist taotlevaid juriidilisi isikuid 
või juriidiliste isikute selgelt määratletud 
osi, tingimusel et nad:
a) vastavad artikli 106 punktides b ja c 
sätestatud nõuetele;
b) neil on miinimumarv liikmeid ja/või 
nad tagavad oma tegutsemispiirkonnas 
turustatava toodangu miinimumkoguse, 
mille kehtestab asjaomane liikmesriik;
c) esitavad tegevuste nõuetekohase 
elluviimise kohta piisavaid tagatisi nii 
kestuse kui ka tõhususe, inimressursi, 
seadmete ja tehnika liikmete kasutusse 
andmise ja pakkumise koondamise 
seisukohast lähtudes;
d) neil on käesoleva lõike punktidega a, b 
ja c vastavuses olev põhikiri.
2. Liikmesriik võib otsustada, et enne 
1. jaanuari 2014 siseriikliku õiguse alusel 
tunnustatud tootjaorganisatsioone, mis 
vastavad käesoleva artikli lõikes 1 
sätestatud tingimustele, käsitatakse 
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artikli 106 kohaselt tunnustatud 
tootjaorganisatsioonidena.
3. Tootjaorganisatsioone, keda siseriikliku 
õiguse alusel tunnustati enne 
1. jaanuari 2014 ja mis ei vasta käesoleva 
artikli lõikes 1 sätestatud tingimustele, 
võivad jätkata oma tegevust kooskõlas 
siseriikliku õigusega kuni 
1. jaanuarini 2015.
4. Liikmesriigid:
a) otsustavad tootjaorganisatsioonile
tunnustuse andmise üle nelja kuu jooksul 
alates taotluse ja kõigi asjakohaste 
lisadokumentide esitamisest, taotlus
esitatakse sellele liikmesriigile, kus 
organisatsioon asub;
b) kontrollivad enda määratud 
ajavahemiku järel, kas tunnustatud 
tootjate organisatsioonid vastavad 
käesoleva peatüki sätetele;
c) juhul kui leitakse mittevastavusi või 
rikkumisi käesolevas peatükis ette nähtud 
meetmete rakendamisel, määravad neile 
organisatsioonidele ja liitudele asjakohase 
ettenähtud karistuse ning vajaduse korral 
otsustavad, kas tühistada tunnustamine;
d) teavitavad komisjoni kord aastas ja 
hiljemalt 31. märtsiks igast eelmise 
kalendriaasta jooksul tehtud otsusest 
tunnustuse andmise, selle andmisest 
keeldumise või selle tühistamise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 102
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 302
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 106 b
Tootjaorganisatsioonide tunnustamine

1. Liikmesriigid võivad tunnustada 
tootjaorganisatsioonidena kõiki sellist 
tunnustamist taotlevaid juriidilisi isikuid 
või juriidiliste isikute selgelt määratletud 
osi, tingimusel et nad:
a) vastavad artikli 106 punktides b ja c 
sätestatud nõuetele;
b) neil on miinimumarv liikmeid ja/või 
nad tagavad oma tegutsemispiirkonnas
turustatava toodangu miinimumkoguse, 
mille kehtestab asjaomane liikmesriik;
c) esitavad tegevuste nõuetekohase 
elluviimise kohta piisavaid tagatisi nii 
kestuse kui ka tõhususe, inimressursi, 
seadmete ja tehnika liikmete kasutusse 
andmise ja pakkumise koondamise 
seisukohast lähtudes;
d) neil on käesoleva lõike punktidega a, b 
ja c vastavuses olev põhikiri.
2. Liikmesriik võib otsustada, et enne 
1. jaanuari 2014 siseriikliku õiguse alusel 
tunnustatud tootjaorganisatsioone, mis 
vastavad käesoleva artikli lõikes 1 
sätestatud tingimustele, käsitatakse 
artikli 106 kohaselt tunnustatud 
tootjaorganisatsioonidena.
3. Tootjaorganisatsioone, keda siseriikliku 
õiguse alusel tunnustati enne 
1. jaanuari 2014 ja mis ei vasta käesoleva 
artikli lõikes 1 sätestatud tingimustele, 
võivad jätkata oma tegevust kooskõlas 
siseriikliku õigusega kuni 
1. jaanuarini 2015.
4. Liikmesriigid:
a) otsustavad tootjaorganisatsioonile
tunnustuse andmise üle nelja kuu jooksul 
alates taotluse ja kõigi asjakohaste 
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lisadokumentide esitamisest, taotlus
esitatakse sellele liikmesriigile, kus 
organisatsioon asub;
b) kontrollivad enda määratud 
ajavahemiku järel, kas tunnustatud 
tootjate organisatsioonid vastavad 
käesoleva peatüki sätetele;
c) juhul kui leitakse mittevastavusi või 
rikkumisi käesolevas peatükis ette nähtud 
meetmete rakendamisel, määravad neile 
organisatsioonidele ja liitudele asjakohase 
ettenähtud karistuse ning vajaduse korral 
otsustavad, kas tühistada tunnustamine;
d) teavitavad komisjoni kord aastas ja 
hiljemalt 31. märtsiks igast eelmise 
kalendriaasta jooksul tehtud otsusest 
tunnustuse andmise, selle andmisest 
keeldumise või selle tühistamise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 103
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 303

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
Artikkel 106 c

Tegevuse edasiandmine

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

Or. en

Muudatusettepanek 104
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 303

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 106 c
Tegevuse edasiandmine

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

Or. en

Muudatusettepanek 105
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 1680

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 107

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 107 Artikkel 107

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

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

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 106
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 1680

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 107

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 107 Artikkel 107
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Tootjaorganisatsioonide liidud Tootjaorganisatsioonide liidud
Liikmesriigid tunnustavad taotluse korral
artikli 1 lõikes 2 loetletud mis tahes
sektorisse kuuluvaid 
tootjaorganisatsioonide liite, mis on 
asutatud tootjaorganisatsioonide algatusel. 

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

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 107
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 304-318, 1721, 
1738, 1750

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 108

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
Artikkel 108 Artikkel 108

Tootmisharudevahelised 
organisatsioonid

Tootmisharudevahelised 
organisatsioonid

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

1. Liikmesriigid võivad tunnustada
artikli 1 lõikes 2 loetletud mis tahes 
sektorisse kuuluvaid tootmisharudevahelisi 
organisatsioone, mis on tunnustamist 
ametlikult taotlenud ning mis:

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

a) koosnevad ühes või mitmes sektoris
toodete tootmise ja vähemalt ühega 
järgmistest tarneahelatest seotud 
majandustegevuse esindajatest: töötlemine 
või kauplemine, sealhulgas levitamine;

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

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

b a) puudutavad tooteid või tooterühmi, 
mis on varem tunnustatud 
tootmisharudevaheliste organisatsioonide 
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poolt hõlmamata;
c) järgivad konkreetset eesmärki, millega 
võib olla hõlmatud vähemalt üks 
järgmistest eesmärkidest:

c) järgivad konkreetset eesmärki, võttes 
arvesse oma liikmete ja tarbijate huve,
millega võib olla hõlmatud eeskätt üks 
järgmistest eesmärkidest:

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

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

i a) tootmispotentsiaali prognoositavuse 
hõlbustamine ja hindade registreerimine 
turul;

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

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

ii a) potentsiaalsete eksporditurgude 
uurimine;

iii) liidu eeskirjadele vastavate standardsete 
lepinguvormide koostamine;

iii) liidu eeskirjadele vastavate standardsete 
lepinguvormide koostamine 
põllumajandustoodete müügiks ostjatele 
ja/või töödeldud toodete tarnimiseks 
turustajatele ja jaemüüjatele, võttes 
arvesse vajadust saavutada õiglased 
konkurentsitingimused ja vältida 
turumoonutusi, ilma et see piiraks 
artiklites 104 a ja 113 a ette nähtud 
sätteid;

iv) toodete potentsiaali täielikum 
ärakasutamine;

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

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

v) teabe kogumine ja uuringute teostamine, 
et uuendada, tõhustada, parandada ja 
kohandada tootmist ja vajaduse korral 
töötlemist ja/või turustamist turunõuete 
ning tarbijate eelistuste ja ootustega, eriti 
seoses tootekvaliteedi, sealhulgas kaitstud 
päritolunimetusega ja kaitstud geograafilise 
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keskkonnakaitsega; tähisega toodete konkreetsed omadused, 
ning keskkonnakaitsega;

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

vi) loomatervishoiutoodete või 
taimekaitsevahendite kasutamise
piiramine, muude lisandite parem 
haldamine, tootekvaliteedi säilitamine ja 
mulla ning vee kaitse tagamine, 
toiduohutuse suurendamine, eelkõige 
toodete jälgitavuse kaudu ning loomade 
tervishoiu ja heaolu parandamine;

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

vii) kõigil tootmisetappidel ja vajaduse 
korral töötlemis- ja/või turustamisetappidel 
kasutatavate tootekvaliteedi parandamise 
meetodite ja vahendite arendamine;

vii a) pakendamise ja esitusviisi 
minimaalsete kvaliteediomaduste ja 
miinimumnormide määratlemine;

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

viii) kõikide meetmete kasutusele võtmine
mahepõllumajanduse ning
päritolunimetuste, kvaliteedimärkide ja 
geograafiliste tähiste kaitsmiseks,
hoidmiseks ja edendamiseks;

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

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

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

x) toodete mõõduka ja vastutustundliku
tarbimise soodustamine siseturul ja/või
alkoholi kuritarvitamisega seotud ohtudest 
teavitamine;

x a) siseturu ja rahvusvaheliste turgude 
toodete tarbimise edendamine ja/või neid 
puudutava teabe jagamine;

xi) müügiedendusmeetmete võtmine, 
eelkõige kolmandates riikides.

xi a) kollektiivsete meetmete 
rakendamine, et ennetada ja ohjata 
sanitaar-, fütosanitaar- ja 
keskkonnaalaseid riske ja ohte, mis on 
seotud põllumajandustoodete ja 
toiduainete tootmisega, ja, kus 
asjakohane, töötlemise ja/või turustamise 
ja/või levitamisega;
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xi b) kõrvalsaaduste käitlemisele ning 
jäätmete vähendamisele ja käitlemisele 
kaasa aitamine.

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

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

a) liikmete toodangu tarnimise ja 
turustamise koondamine ja 
koordineerimine;

a) liikmete toodangu tarnimise ja 
turustamise koondamine ja 
koordineerimine;

b) tootmise ja töötlemise ühiselt 
kohandamine turu nõudmisele ja toote 
täiustamine;

b) tootmise ja töötlemise ühiselt 
kohandamine turu nõudmisele ja toote 
täiustamine;

c) tootmise ja töötlemise tõhustamise ja 
täiustamise edendamine.

c) tootmise ja töötlemise tõhustamise ja 
täiustamise edendamine.

Or. en

Muudatusettepanek 108
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 304-318, 1697, 
1706, 1738, 1750 ja 1766

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 108

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 108 Artikkel 108

Tootmisharudevahelised 
organisatsioonid

Tootmisharudevahelised 
organisatsioonid

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

1. Liikmesriigid võivad tunnustada
artikli 1 lõikes 2 loetletud mis tahes 
sektorisse kuuluvaid tootmisharudevahelisi 
organisatsioone, mis on tunnustamist 
ametlikult taotlenud ning mis:

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

a) koosnevad ühes või mitmes sektoris 
toodete tootmise ja vähemalt ühega 
järgmistest tarneahelatest seotud 
majandustegevuse esindajatest: töötlemine 
või kauplemine, sealhulgas levitamine;
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a a) hõlmavad ühte või mitut liidu 
piirkonda ja seeläbi esindavad 
märkimisväärset osa selle sektori 
majandustegevusest;

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

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

b a) puudutavad tooteid või tooterühmi, 
mis on varem tunnustatud 
tootmisharudevaheliste organisatsioonide 
poolt hõlmamata;

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

c) järgivad konkreetset eesmärki, võttes 
arvesse oma liikmete ja tarbijate huve,
millega võib olla hõlmatud eeskätt üks 
järgmistest eesmärkidest:

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

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

i a) tootmispotentsiaali prognoositavuse 
hõlbustamine ja hindade registreerimine 
turul;

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

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

ii a) potentsiaalsete eksporditurgude 
uurimine;

iii) liidu eeskirjadele vastavate standardsete 
lepinguvormide koostamine;

iii) liidu eeskirjadele vastavate standardsete 
lepinguvormide koostamine 
põllumajandustoodete müügiks ostjatele 
ja/või töödeldud toodete tarnimiseks 
turustajatele ja jaemüüjatele, võttes 
arvesse vajadust saavutada õiglased 
konkurentsitingimused ja vältida 
turumoonutusi, ilma et see piiraks 
artiklites 104 a ja 113 a ette nähtud 
sätteid;

iv) toodete potentsiaali täielikum iv) toodete potentsiaali täielikum 
ärakasutamine, sealhulgas 
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ärakasutamine; turustusvõimaluste ja eriti rohelise 
keemia tasemel;

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

v) teabe kogumine ja uuringute teostamine, 
et uuendada, tõhustada, parandada ja 
kohandada tootmist ja vajaduse korral 
töötlemist ja/või turustamist turunõuete 
ning tarbijate eelistuste ja ootustega, eriti 
seoses tootekvaliteedi, sealhulgas kaitstud 
päritolunimetusega ja kaitstud geograafilise 
tähisega toodete konkreetsed omadused, 
ning keskkonnakaitsega;

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

vi) võimaluste otsimine 
loomatervishoiutoodete või
taimekaitsevahendite kasutamise 
piiramiseks, muude lisandite paremaks 
haldamiseks, tootekvaliteedi säilitamiseks 
ja mulla ning vee kaitse tagamiseks, 
toiduohutuse suurendamiseks eelkõige 
toodete jälgitavuse kaudu ning loomade 
tervise ja heaolu parandamine;

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

vii) kõigil tootmisetappidel ja vajaduse 
korral töötlemis- ja/või turustamisetappidel 
kasutatavate tootekvaliteedi parandamise 
meetodite ja vahendite arendamine;

vii a) pakendamise ja esitusviisi 
minimaalsete kvaliteediomaduste ja 
miinimumnormide määratlemine;

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

viii) kõikide meetmete kasutusele võtmine
mahepõllumajanduse ning
päritolunimetuste, kvaliteedimärkide ja 
geograafiliste tähiste kaitsmiseks, 
hoidmiseks ja edendamiseks;

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

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

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

x) toodete mõõduka ja vastutustundliku
tarbimise soodustamine siseturul ja/või
alkoholi kuritarvitamisega seotud ohtudest 
teavitamine ning siseturu ja 
rahvusvaheliste turgude toodete tarbimise 
edendamine ja/või neid puudutava teabe 
jagamine;

xi) müügiedendusmeetmete võtmine, 
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eelkõige kolmandates riikides.

xi a) kollektiivsete meetmete 
rakendamine, et ennetada ja ohjata 
sanitaar-, fütosanitaar- ja 
keskkonnaalaseid riske ja ohte, mis on 
seotud põllumajandustoodete ja 
toiduainete tootmisega, ja, kus 
asjakohane, töötlemise ja/või turustamise 
ja/või levitamisega;
xi b) kõrvalsaaduste ja jäätmete 
haldamisele kaasa aitamine.

2. Oliiviõli ja lauaoliivide ning 
tubakasektori tootmisharudevaheliste 
organisatsioonide puhul võib lõike 1 
punktis c osutatud konkreetse eesmärgiga 
olla hõlmatud ka vähemalt üks järgmistest 
eesmärkidest:
a) liikmete toodangu tarnimise ja 
turustamise koondamine ja 
koordineerimine;
b) tootmise ja töötlemise ühiselt 
kohandamine turu nõudmisele ja toote 
täiustamine;
c) tootmise ja töötlemise tõhustamise ja 
täiustamise edendamine.

Or. en

Muudatusettepanek 109
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 1774

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 108 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
Artikkel 108 a

Tootmisharudevaheliste organisatsioonide 
tunnustamine

1. Liikmesriigid võivad 
tootjaorganisatsioonidena tunnustada 
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kõiki sellist tunnustamist taotlevaid 
tootmisharudevahelisi organisatsioone, 
tingimusel et nad:
a) vastavad artiklis 108 sätestatud 
nõuetele;
b) tegutsevad asjaomase territooriumi 
ühes või mitmes piirkonnas;
c) esindavad märkimisväärset osa 
artikli 108 lõike 1 punktis a osutatud 
majandustegevusest;
d) ei tegele ise tootmise, töötlemise ja/või
äritegevusega, välja arvatud artikli 108
lõikes 2 ette nähtud juhud.
2. Liikmesriigid võivad otsustada, et 
tootmisharudevahelised organisatsioonid, 
mis on tunnustatud enne 
1. jaanuarit 2014 siseriikliku õiguse 
põhjal ja mis vastavad lõikes 1 sätestatud 
tingimustele, loetakse tunnustatuks 
tootmisharudevaheliste 
organisatsioonidena artikli 108 alusel.
3. Tootmisharudevahelised 
organisatsioonid, mis on tunnustatud 
enne 1. jaanuarit 2014 siseriikliku õiguse 
põhjal ja mis ei vasta käesoleva artikli 
lõikes 1 sätestatud tingimustele, võivad 
jätkata oma tegevust siseriikliku õiguse 
alusel kuni 1. jaanuarini 2015.
4. Kui liikmesriigid tunnustavad 
tootmisharudevahelist organisatsiooni 
vastavalt lõikele 1 ja/või 2, peavad nad:
a) otsustama tunnustuse andmise üle 
nelja kuu jooksul alates taotluse ja kõigi
asjakohaste lisadokumentide esitamisest;
taotlus esitatakse sellele liikmesriigile, kus 
organisatsioon asub;
b) kontrollima enda määratud 
ajavahemiku järel, kas tunnustatud 
tootmisharudevahelised organisatsioonid 
vastavad nende tunnustamise 
tingimustele;
c) juhul kui leitakse mittevastavusi või 
rikkumisi käesoleva määruse poolt 
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sätestatud meetmete rakendamisel, 
määrama sellele organisatsioonile 
asjakohase karistuse ning otsustama 
vajaduse korral, kas tunnustamine tuleks 
tühistada;
d) tühistama tunnustamise, kui käesolevas 
artiklis sätestatud tunnustamise nõuded ja 
tingimused ei ole enam täidetud;
e) teavitama komisjoni kord aastas ja 
hiljemalt 31. märtsiks igast eelmise 
kalendriaasta jooksul tehtud otsusest 
tunnustuse andmise, selle andmisest 
keeldumise või selle tühistamise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 110
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 1775

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 109

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 109 välja jäetud
Ettevõtjate organisatsioonid

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

Or. en

Muudatusettepanek 111
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 1775
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 109

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 109 välja jäetud
Ettevõtjate organisatsioonid

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

Or. en

Muudatusettepanek 112
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 321

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 109 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 109 a
Rühmade roll

1. Selleks et määrusele (EL) 
nr XXXXXXX (põllumajandustoodete 
kvaliteedikavade kohta) vastava kaitstud 
päritolunimetusega või kaitstud 
geograafilise tähisega toodete turu 
toimimist parandada ja tasakaalustada, 
võivad tootjaliikmesriigid kehtestada 
turustamiseeskirju pakkumise 
reguleerimiseks, eelkõige rakendades 
määruse (EL) nr XXXXXXX 
(põllumajandustoodete kvaliteedikavade 
kohta) artiklis 42 osutatud rühmade 
otsuseid.
2. Sellised eeskirjad on proportsionaalsed 
taotletava eesmärgiga ning
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a) hõlmavad üksnes pakkumise 
reguleerimist ja nende eesmärk on viia 
toote pakkumine nõudlusega kooskõlla;
b) ei ole siduvad kauem kui viis 
turustusaastat, mida võib pikendada;
c) need ei puuduta asjaomase toote 
esmaturustamisele järgnevaid tehinguid;
d) ei või lubada hindade 
kindlaksmääramist, ka mitte juhul, kui 
hinnad määratakse juhindumiseks või 
soovitusena;
e) need ei muuda kättesaamatuks 
ülemäära suurt osa asjaomasest tootest, 
mis muidu oleks kättesaadav;
f) ei või takistada ettevõtjat asjaomase 
toote tootmist alustamast.
3. Ettevõtjate tähelepanu juhitakse 
lõikes 1 nimetatud eeskirjadele, avaldades 
need täies ulatuses asjaomase liikmesriigi 
ametlikus väljaandes.
4. Otsustest ja meetmetest, mida 
liikmesriigid aastal n vastavalt 
käesolevale artiklile vastu võtavad 
teatatakse komisjonile enne n+1 aasta 
1. märtsi.
5. Komisjon võib paluda liikmesriigil oma 
otsus tühistada, kui ta leiab, et see välistab 
olulisel osal siseturust konkurentsi, 
kahjustab kaupade vaba liikumist või on 
vastuolus Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 39 eesmärkidega.

Or. en

Muudatusettepanek 113
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 322-325, 1793



AM\921910ET.doc 27/114 PE501.994v01-00

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 110 Artikkel 110
Eeskirjade laiendamine Eeskirjade laiendamine

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

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

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

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

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

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

a) see moodustab asjaomase toote või 
asjaomaste toodete tootmis- või müügi- või 
töötlemismahust:

a) see moodustab asjaomase toote või 
asjaomaste toodete tootmis- või müügi- või 
töötlemismahust:

i) puu- ja köögiviljasektori 
tootjaorganisatsioonide puhul vähemalt 
60 % või

i) puu- ja köögiviljasektori 
tootjaorganisatsioonide puhul vähemalt 
60 % või

ii) muudel juhtudel vähemalt kaks 
kolmandikku, ning

ii) muudel juhtudel vähemalt kaks 
kolmandikku, ning

b) see moodustab tootjaorganisatsiooni 
puhul rohkem kui 50 % asjaomastest 
tootjatest.

b) see moodustab tootjaorganisatsiooni 
puhul rohkem kui 50 % asjaomastest 
tootjatest, ning

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

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

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

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

4. Eeskirjadega, mille laiendamist teistele 
ettevõtjatele võib taotleda lõike 1 kohaselt, 
täidetakse ühte tegevustest, mis vastavad
artikli 106 punktis c või artikli 108 lõike 1
punktis c määratletud eesmärkidele.

a) aruandlus toodangu ja turu kohta;
b) liidu või siseriiklikest eeskirjadest 
karmimad tootmiseeskirjad;
c) liidu eeskirjadega vastavuses olevate 
standardlepingute koostamine;
d) turustamiseeskirjad;
e) keskkonnakaitse eeskirjad;
f) meetmed toodete müügi edendamiseks 
ja nende potentsiaali kasutamiseks;
g) meetmed mahepõllumajanduse, samuti 
päritolunimetuste, kvaliteedimärkide ja 
geograafiliste tähiste kaitseks;
h) toodete lisandväärtuse, eelkõige uute, 
rahvatervisele ohutute kasutusalade 
uuringud;
i) uuringud toodete kvaliteedi 
parandamiseks,

j) eelkõige taimekaitsevahendite või 
veterinaartoodete kasutamise 
vähendamist ning mulla ja keskkonna 
kaitset tagavate viljelusmeetodite 
uuringud;
k) pakendamise ja esitusviisi 
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minimaalsete kvaliteediomaduste ja 
miinimumnormide määratlemine;
l) sertifitseeritud seemne kasutamine ja 
toote kvaliteedi järelevalve.

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

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

4 a. Kui mõni tootmisharudevaheline 
organisatsioon on tunnustatud ühe või 
mitme toote eest, ei laienda liikmesriigid 
nimetatud tootmisharudevahelise 
organisatsiooni reguleerimisalasse 
tootjaorganisatsiooni otsuseid ja tavasid.
4 b. Lõikes 1 osutatud eeskirjade 
laiendamine tuleb ettevõtjatele teatavaks 
teha, avaldades need täies ulatuses 
asjaomase liikmesriigi ametlikus 
väljaandes.
4 c. Liikmesriigid teavitavad komisjoni 
igal aastal hiljemalt 31. märtsiks kõigist 
käesoleva artikli alusel vastu võetud 
otsustest.

Or. en

Muudatusettepanek 114
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 1783

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 110 välja jäetud
Eeskirjade laiendamine

1. Kui liikmesriigi teatavas piirkonnas või 
teatavates piirkondades tegutsevat 
tunnustatud tootjaorganisatsiooni, 
tunnustatud tootjaorganisatsiooni liitu või 
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tunnustatud tootmisharudevahelist 
organisatsiooni käsitatakse teatava toote 
tootmist või müüki või töötlemist 
esindavana, võib asjaomane liikmesriik 
kõnealuse organisatsiooni taotluse põhjal 
muuta mõned selle organisatsiooni 
kokkulepped, otsused või kooskõlastatud 
tegevused piiratud ajaks siduvaks teistele 
asjaomases piirkonnas või asjaomastes 
piirkondades üksi või rühmadena 
tegutsevatele ettevõtjatele, kes ei kuulu 
sellesse organisatsiooni või liitu.
2. „Majanduspiirkond” – kõrvuti või 
naabruses asetsevatest 
tootmispiirkondadest koosnev 
geograafiline ala, kus on ühesugused 
tootmis- ja turustustingimused.
3. Liikmesriigi majanduspiirkonnas või 
asjaomastes piirkondades tegutsevat 
organisatsiooni või liitu käsitatakse 
esindavana, kui:
a) see moodustab asjaomase toote või 
asjaomaste toodete tootmis- või müügi-
või töötlemismahust:
i) puu- ja köögiviljasektori 
tootjaorganisatsioonide puhul vähemalt 
60 % või
ii) muudel juhtudel vähemalt kaks 
kolmandikku, ning
b) see moodustab tootjaorganisatsiooni 
puhul rohkem kui 50 % asjaomastest 
tootjatest.
Kui teistele ettevõtjatele organisatsiooni 
või organisatsioonide liidu eeskirjade 
laiendamise taotlus hõlmab rohkem kui 
ühte majanduspiirkonda, peab 
organisatsioon või organisatsioonide liit 
tõendama esimeses lõigus osutatud 
esindavuse minimaalset taset iga 
tootmisharu puhul, mida ta igas 
asjaomases majanduspiirkonnas 
ühendab.
4. Eeskirjadega, mille laiendamist teistele 
ettevõtjatele võib taotleda lõike 1 kohaselt, 



AM\921910ET.doc 31/114 PE501.994v01-00

ET

täidetakse ühte järgmistest eesmärkidest:
a) aruandlus toodangu ja turu kohta;
b) liidu või siseriiklikest eeskirjadest 
karmimad tootmiseeskirjad;
c) liidu eeskirjadega vastavuses olevate 
standardlepingute koostamine;
d) turustamiseeskirjad;
e) keskkonnakaitse eeskirjad;
f) meetmed toodete müügi edendamiseks 
ja nende potentsiaali kasutamiseks;
g) meetmed mahepõllumajanduse, samuti 
päritolunimetuste, kvaliteedimärkide ja 
geograafiliste tähiste kaitseks;
h) toodete lisandväärtuse, eelkõige uute, 
rahvatervisele ohutute kasutusalade 
uuringud;

i) uuringud toodete kvaliteedi 
parandamiseks,

j) eelkõige taimekaitsevahendite või 
veterinaartoodete kasutamise 
vähendamist ning mulla ja keskkonna 
kaitset tagavate viljelusmeetodite 
uuringud;
k) pakendamise ja esitusviisi
minimaalsete kvaliteediomaduste ja 
miinimumnormide määratlemine;
l) sertifitseeritud seemne kasutamine ja 
toote kvaliteedi järelevalve.

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

Or. en
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Muudatusettepanek 115
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 1826

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 111 Artikkel 111

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 116
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 1819

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 111 välja jäetud
Mitteliikmetelt saadav rahaline toetus
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Kui tunnustatud tootjaorganisatsiooni, 
tunnustatud tootjaorganisatsiooni liidu 
või tunnustatud tootmisharudevahelise 
organisatsiooni eeskirju laiendatakse 
artikli 110 kohaselt ning kõnealuste 
eeskirjadega hõlmatud meetmed toovad 
üldist majanduslikku kasu isikutele, kelle 
tegevus on seotud asjaomaste toodetega, 
võib tunnustuse andnud liikmesriik 
otsustada, et üksikisikud või rühmad, kes 
ei ole selle organisatsiooni liikmed, aga 
saavad nendest meetmetest kasu, 
maksavad organisatsioonile täielikult või 
osaliselt summa, mida maksavad selle 
liikmed, ulatuses, milles sellised 
osamaksed on ette nähtud kõnealuste 
meetmete kohaldamisest tekkivate kulude 
katmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 117
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 327

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 112

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 112 Artikkel 112
Pakkumise turunõuetega kohandamist 

hõlbustavad meetmed
Pakkumise turunõuetega kohandamist 

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

Võttes arvesse vajadust soodustada 
artiklites 106–108 kirjeldatud 
organisatsioonide tegevust, mis hõlbustaks 
pakkumise kohandamist turunõuetega, 
välja arvatud turult kõrvaldamisega seotud 
tegevust, antakse komisjonile artikli 160 
kohaselt õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, milles käsitletakse artikli 1 
lõikes 2 nimetatud sektorite suhtes 
järgmisi meetmeid:
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a) kvaliteedi parandamine; a) kvaliteedi parandamine;
b) parema tootmis-, töötlemis- ja 
turustuskorralduse edendamine;

b) parema tootmis-, töötlemis- ja 
turustuskorralduse edendamine;

c) turuhinnadünaamika registreerimise 
hõlbustamine;

c) turuhinnadünaamika registreerimise 
hõlbustamine;

d) kasutatud tootmisvahenditel põhinevate 
lühi- ja pikaajaliste prognooside tegemise 
lubamine.

d) kasutatud tootmisvahenditel põhinevate 
lühi- ja pikaajaliste prognooside tegemise 
lubamine.

Or. en

Muudatusettepanek 118
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 1832

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 112

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 112 välja jäetud
Pakkumise turunõuetega kohandamist 

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



AM\921910ET.doc 35/114 PE501.994v01-00

ET

lubamine.

Or. en

Muudatusettepanek 119
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 331, 332

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 113

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 113 Artikkel 113
Turustamiseeskirjad veinide ühisturu 

toimimise parandamiseks ja 
stabiliseerimiseks

Turustamiseeskirjad veinide ühisturu 
toimimise parandamiseks ja 

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

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

Kõnealused eeskirjad on proportsionaalsed 
saavutatavate eesmärkidega ja need ei tohi:

Kõnealused eeskirjad on proportsionaalsed 
saavutatavate eesmärkidega ja need ei tohi:

a) olla seotud asjaomase toote 
esmaturustuse järgsete tehingutega;

a) olla seotud asjaomase toote 
esmaturustuse järgsete tehingutega;

b) lubada hindade kindlaksmääramist, 
sealhulgas juhul, kui hinnad määratakse 
juhindumiseks või soovitusena;

b) lubada hindade kindlaksmääramist, 
sealhulgas juhul, kui hinnad määratakse 
juhindumiseks või soovitusena;

c) teha kättesaamatuks üldiselt saadaoleva 
aastakäigu ülemäärast osa;

c) teha kättesaamatuks üldiselt saadaoleva 
aastakäigu ülemäärast osa;

d) luua võimalusi selleks, et keelduda 
riiklike ja liidu sertifikaatide 
väljaandmisest, mida on vaja veini 
ringlusse laskmiseks ja turustamiseks, kui 
turustamine on kooskõlas kõnealuste 
eeskirjadega.

d) luua võimalusi selleks, et keelduda 
riiklike ja liidu sertifikaatide 
väljaandmisest, mida on vaja veini 
ringlusse laskmiseks ja turustamiseks, kui 
turustamine on kooskõlas kõnealuste 
eeskirjadega.

1 a. Lõikes 1 osutatud eeskirjad tuleb 
ettevõtjatele teatavaks teha, avaldades 
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need täies ulatuses asjaomase liikmesriigi 
ametlikus väljaandes.
1 b. Liikmesriigid teavitavad komisjoni 
igal aastal hiljemalt 31. märtsiks kõigist 
käesoleva artikli alusel vastu võetud 
otsustest.

Or. en

Muudatusettepanek 120
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 1843

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 113

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 113 välja jäetud
Turustamiseeskirjad veinide ühisturu 

toimimise parandamiseks ja 
stabiliseerimiseks

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

Or. en

Muudatusettepanek 121
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 333

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
3 a. JAGU

LEPINGUTE SÕLMIMISE 
SÜSTEEMID
Artikkel 113 a

Lepingulised suhted
1. Ilma et see mõjutaks piimasektorit ja 
piimatooteid puudutavate artiklite 104 a ja 
105 a ning suhkrusektorit puudutava 
artikli 101 kohaldamist, peab liikmesriik, 
kui ta on otsustanud, et tema 
territooriumil peab kogu käesoleva 
määruse artikli 1 lõikes 2 nimetatud 
sektori põllumajandustoodete tarne 
tootjalt töötlejale või turustajale toimuma 
osapooltevahelise kirjaliku lepingu alusel 
ja/või esmaostja peab tegema kirjaliku 
lepingu pakkumise põllumajandustoodete 
tootjapoolsele tarnele, tagama, et 
nimetatud lepingud / lepingu pakkumised 
vastaksid lõikes 2 sätestatud tingimustele.
Kui liikmesriik on otsustanud, et 
asjassepuutuvate toodete tarne tootjalt 
ostjale peab toimuma osapooltevahelise 
kirjaliku lepingu alusel, peab liikmesriik 
ka määratlema, milliseid tarneetappe seda 
liiki leping hõlmab, juhul kui toodete 
tarne toimub ühe või mitme vahendaja 
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kaudu.
Teises lõigus kirjeldatud juhul tagavad 
liikmesriigid, et lepinguid täidetakse 
kõnealustes sektorites, ning kehtestavad 
vahendusmehhanismi selliste juhtude 
lahendamiseks, kus ei jõuta kokkuleppele 
lepingu sõlmimises, tagades nii võrdsuse 
lepingulistes suhetes.
2. Leping ja/või lepingu pakkumine:
a) sõlmitakse enne tarnet;
b) sõlmitakse kirjalikult ja
c) see hõlmab eelkõige järgmisi elemente:
i) tarne eest makstav hind, mis:
– ei muutu ja mis sätestatakse lepingus 
ja/või
– mis arvutatakse, ühendades lepingus 
sätestatud erinevad tegurid, mis võivad 
hõlmata turutingimuste muutumist 
kajastavaid turunäitajaid, tarnitavaid 
koguseid ning tarnitava 
põllumajandustoote kvaliteedi või koostise 
muutumist;
ii) toote, mida võib ja/või tuleb tarnida, 
kogus ja kvaliteet ning tarnete ajakava;
iii) lepingu kehtivus, mis võib hõlmata kas 
kindlat või määramatut tähtaega koos 
lepingu lõpetamise sätetega;
iv) üksikasjad maksetähtaegade ja 
maksekorra kohta;
v) toodete kogumise või tarnimise kord 
ning
vi) vääramatu jõu korral kohaldatavad 
eeskirjad.
3. Erandina lõikest 1 ei ole leping ja/või 
lepingu pakkumine nõutav, kui 
põllumajandustootja tarnib vastavat 
põllumajandustoodet ühistule, mille liige 
põllumajandustootja on ja mille 
põhikirjas või põhikirja alusel kehtestatud 
eeskirjades ja otsustes sisalduvad sätted, 
millel on lõike 2 punktidega a, b ja c 
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sarnane mõju.
4. Põllumajandustootjate, kogujate, 
töötlejate või turustajate vahel sõlmitud 
põllumajandustoodete tarnimist 
käsitlevate lepingute kõik punktid, 
sealhulgas lõike 2 punktis c sätestatu, on 
poolte vahel vabalt kokkulepitavad.
Piiramata esimest lõiku:
i) kui liikmesriik on otsustanud muuta 
kirjalikud lepingud käesoleva artikli 
lõike 1 mõistes põllumajandustoodete 
tarnimisel kohustuslikuks, võib 
liikmesriik määratleda 
miinimumkehtivusaja ainult neile 
kirjalikele lepingutele, mis sõlmitakse 
põllumajandustoodete tootja ja esmaostja 
vahel. Sellise miinimumkestuse pikkuseks 
on vähemalt kuus kuud ja see ei tohi 
takistada siseturu nõuetekohast toimimist, 
ja/või
ii) kui liikmesriik otsustab, et 
põllumajandustoodete esmaostja peab 
tegema lõike 1 kohaselt 
põllumajandustootjale kirjaliku lepingu 
pakkumise, võib ta sätestada, et 
pakkumine sisaldab lepingu 
miinimumkestust, mis on sätestatud sel 
eesmärgil siseriiklikus õiguses. Sellise 
miinimumkestuse pikkuseks on vähemalt 
kuus kuud ja see ei tohi takistada siseturu 
nõuetekohast toimimist.
Teise lõigu kohaldamine ei piira tootja 
õigust keelduda miinimumkehtivuse 
rakendamisest, tingimusel et keeldumine 
vormistatakse kirjalikult. 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 
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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 122
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 334

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 113 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
Artikkel 113 b

Lepinguläbirääkimised
1. Käesoleva määruse artikli 1 lõikes 2 
viidatud sektori tootjaorganisatsioon, 
mida on artikli 106 kohaselt tunnustatud, 
võib oma liikmetest tootjate nimel kogu 
või osa nende ühise toodangu osas läbi 
rääkida põllumajandustoodete tarne 
lepingud tootjalt töötlejale, vahendajale 
või turustajale. 
2. Tootjaorganisatsioon võib pidada 
läbirääkimisi:
a) olenemata sellest, kas vastava toodangu 
omandiõigus antakse 
põllumajandustootjalt 
tootjaorganisatsioonile või mitte;
b) olenemata sellest, kas kokkulepitud 
hind on mõnede või kõikide 
põllumajandustootjatest liikmete ühise 
toodangu jaoks sama või mitte;
c) tingimusel, et asjassepuutuvad 
põllumajandustootjad ei ole ühegi teise 
sellise tootjate organisatsiooni liikmed, 
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mis peab samuti nende nimel 
läbirääkimisi kõigi seda liiki lepingute 
üle; siiski võivad liikmesriigid sellest 
tingimusest erandeid teha piisavalt 
põhjendatud juhtudel, kui 
põllumajandustootjal on kaks eraldi 
tootmisüksust, mis asuvad eri 
geograafilistes piirkondades;
d) tingimusel, et asjassepuutuv toodang ei 
ole seotud tarnekohustusega, mis tuleneb 
põllumajandustootja kuulumisest 
ühistusse kooskõlas ühistu põhikirjas 
sätestatud tingimuste või põhikirjast 
tulenevate või selle alusel võetud 
eeskirjade ja otsustega, ning
e) tingimusel, et tootjaorganisatsioon 
teavitab pädevaid asutusi liikmesriigis või 
liikmesriikides, milles ta tegutseb, selliste 
läbirääkimistega hõlmatud 
põllumajandustoodangu kogusest.
3. Käesoleva artikli kohaldamisel 
tõlgendatakse viidet 
tootjaorganisatsioonidele ka viitena 
tootjaorganisatsioonide liitudele. 
4. Juhul kui läbirääkimised hõlmavad 
rohkem kui ühte liikmesriiki, teeb 
komisjon läbirääkimiste kohta 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.

Or. en

Muudatusettepanek 123
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 335-341, 1862, 
1864
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 114

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 114 Artikkel 114
Delegeeritud volitused Delegeeritud volitused

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

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

-a) ühele või mitmele käesoleva määruse 
artikli 1 lõikes 2 toodud sektorile 
kohaldavate erieeskirjade kohta;

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

a) konkreetse eesmärgi kohta, mida 
kõnealused organisatsioonid ja liidud 
võivad ja peavad või ei tohi täita, vajaduse 
korral täiendades artiklites 106–109 
sätestatud eesmärke;

a a) horisontaalsete soovituste kohta 
artikli 108 kohaste organisatsioonide 
poolt sõlmitud tootmisharudevaheliste 
kokkulepete jaoks;

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

b) muude kui tootjaorganisatsioonide
põhikirjade kohta, teatavate sektorite 
tootjaorganisatsioonide põhikirjade 
erinõuete kohta, selliste organisatsioonide 
ja liitude struktuuri, iseseisva õigusvõime, 
liikmelisuse, suuruse, aruandluse ja 
tegevuste ning ühinemiste mõju kohta; 
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tunnustuse tühistamise ning ühinemiste 
kohta;

b a) tunnustamise, tunnustamise 
tühistamise ja peatamise tingimuste 
kohta, tunnustamise, tunnustamise 
tühistamise ja peatamise mõju kohta ning 
samuti sellistele organisatsioonidele ja 
liitudele kehtestatud nõude kohta võtta 
tunnustamise kriteeriumide täitmata 
jätmise korral parandusmeetmeid;

c) riikidevaheliste organisatsioonide ja 
liitude kohta, sealhulgas käesoleva artikli 
punktides a ja b osutatud eeskirjad;

c) riikidevaheliste organisatsioonide ja 
liitude kohta, sealhulgas käesoleva artikli 
punktides a, b ja b a osutatud eeskirjad;

c a) riikidevahelise koostöö korral 
asjaomaste konkurentsiasutuste poolt 
haldusabi andmist ja selle tingimusi 
käsitlevate eeskirjade kohta;

d) tootjaorganisatsioonide ja nende liitude 
allhangete ja tehniliste vahendite 
hankimise kohta;

d) tootjaorganisatsioonide ja nende liitude 
allhangete ja tehniliste vahendite 
hankimise tingimuste kohta;

e) tootjaorganisatsioonide ja liitude poolt 
turustatava toodangu miinimummahu või -
väärtuse kohta;

e) tootjaorganisatsioonide ja liitude poolt 
turustatava toodangu miinimummahu või -
väärtuse kohta;

f) organisatsioonivälistele isikutele 
organisatsioonide teatavate artikli 110 
kohaste eeskirjade laiendamise ja selliste 
isikute artiklis 111 osutatud kohustusliku 
registreerimistasu kohta, sealhulgas 
rangemate tootmiseeskirjade nimekiri, 
mida tohib artikli 110 lõike 4 punkti b 
kohaselt laiendada; esindatavusega seotud 
täiendavate nõuete kohta; asjaomaste 
majanduspiirkondade kohta, sealhulgas 
kõnealuste piirkondade mõiste kontroll 
komisjoni poolt; minimaalse ajavahemiku 
kohta, mille jooksul peaksid eeskirjad enne 
nende laiendamist kehtima; selliste isikute 
või organisatsioonide kohta, kelle suhtes 
võib eeskirju või rahastamist kohaldada; 
ning olukorra kohta, mille puhul komisjon 
võib nõuda eeskirjade laiendamise või 
kohustuslike sissemaksete tagasilükkamist 
või tühistamist.

f) organisatsioonivälistele isikutele 
organisatsioonide teatavate artikli 110 
kohaste eeskirjade laiendamise ja selliste 
isikute artiklis 111 osutatud kohustusliku 
registreerimistasu kohta; esindatavusega 
seotud täiendavate nõuete kohta; 
asjaomaste majanduspiirkondade kohta, 
sealhulgas kõnealuste piirkondade mõiste 
kontroll komisjoni poolt; minimaalse 
ajavahemiku kohta, mille jooksul peaksid 
eeskirjad enne nende laiendamist kehtima; 
selliste isikute või organisatsioonide kohta, 
kelle suhtes võib eeskirju või rahastamist 
kohaldada; ning olukorra kohta, mille 
puhul komisjon võib nõuda eeskirjade 
laiendamise või kohustuslike sissemaksete 
tagasilükkamist või tühistamist piiritletud 
ajavahemiku jooksul.

f a) lepinguliste suhete süsteemi 
rakendamise eritingimuste kohta 
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artikli 113 a lõikes 1 osutatud sektorites, 
eelkõige künnised, millega kehtestatakse 
tootmismahud, mille suhtes võidakse 
kohaldada kollektiivseid läbirääkimisi;
f b) tingimuste kohta, mille alusel võivad 
tunnustatud tootjad saavutada 
kollektiivsed horisontaalsed ja 
vertikaalsed kokkulepped konkurentide ja 
toiduahela partneritega, muu hulgas 
säästvasse tootmisse tehtud 
investeeringute kulude hinna osas.

Or. en

Muudatusettepanek 124
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromissmuudatusettepanek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 114

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 114 Artikkel 114
Delegeeritud volitused Delegeeritud volitused

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

Selle tagamiseks, et 
tootjaorganisatsioonide ja 
tootjaorganisatsioonide liitude eesmärgid 
ja ülesanded oleksid selgelt määratletud, 
nii et see aitaks tõhustada selliste 
organisatsioonide meetmeid neid liigselt 
koormamata, antakse komisjonile 
artikli 160 kohaselt õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte, millega 
sätestatakse:

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

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

b) rohkem kui ühes liikmesriigis 
tegutsevate organisatsioonide korral 
asjaomaste konkurentsiasutuste poolt 
haldusabi andmist ja selle tingimusi 
käsitlevad eeskirjad;

c) riikidevaheliste organisatsioonide ja
liitude kohta, sealhulgas käesoleva artikli 
punktides a ja b osutatud eeskirjad;

c) artikli 109 a punktidega a, a a ja b 
reguleeritud organisatsioonide korral;

i) sellised konkreetsed eesmärgid, mida 
kõnealused organisatsioonid võivad täita 
ja peavad täitma või ei tohi täita;
ii) selliste organisatsioonide ja nende 
liitude tunnustamise, struktuuri, 
liikmelisuse, suuruse, aruandluse, 
tegevuse ja ühinemistega seotud 
eeskirjad;
iii) tootjaorganisatsioonide ja nende 
liitude allhangete ja tehniliste vahendite 
hankimine;
iv) tootjaorganisatsioonide ja liitude poolt 
turustatava toodangu miinimummaht või 
-väärtus;

d) tootjaorganisatsioonide ja nende liitude 
allhangete ja tehniliste vahendite 
hankimise kohta;

d) artikli 109 a punkti a alapunktis b b 
reguleeritud tootjaorganisatsioonide 
korral, sealhulgas tootjaorganisatsioonide 
liikmete kohustus viia kogu tootmine või
teatud osa sellest üle 
tootjaorganisatsiooni.

e) tootjaorganisatsioonide ja liitude poolt 
turustatava toodangu miinimummahu või 
-väärtuse kohta;
f) organisatsioonivälistele isikutele 
organisatsioonide teatavate artikli 110 
kohaste eeskirjade laiendamise ja selliste 
isikute artiklis 111 osutatud kohustusliku 
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registreerimistasu kohta, sealhulgas 
rangemate tootmiseeskirjade nimekiri, 
mida tohib artikli 110 lõike 4 punkti b 
kohaselt laiendada; esindatavusega 
seotud täiendavate nõuete kohta; 
asjaomaste majanduspiirkondade kohta, 
sealhulgas kõnealuste piirkondade mõiste 
kontroll komisjoni poolt; minimaalse 
ajavahemiku kohta, mille jooksul peaksid 
eeskirjad enne nende laiendamist 
kehtima; selliste isikute või 
organisatsioonide kohta, kelle suhtes võib 
eeskirju või rahastamist kohaldada; ning 
olukorra kohta, mille puhul komisjon võib 
nõuda eeskirjade laiendamise või 
kohustuslike sissemaksete tagasilükkamist 
või tühistamist.

Or. en

(Point d becomes point iii of the amendment text and point e becomes point iv)

Muudatusettepanek 125
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 342

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 115

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
Artikkel 115 Artikkel 115

Kontrollimenetluse kohased 
rakendusvolitused

Kontrollimenetluse kohased 
rakendusvolitused

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

Komisjon võib rakendusaktidega võtta 
vajalikud meetmed seoses käesoleva 
peatükiga, eelkõige meetmed seoses:

a) artiklites 106 b ja 108 a ette nähtud 
tootjaorganisatsioonide ja 
valdkondadevaheliste organisatsioonide 
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tunnustamistingimuste rakendamisega;
b) komisjoni teavitamisega liikmesriikide 
poolt vastavalt artikli 105 a lõikele 8, 
artikli 105 b lõikele 7, artikli 106 b lõike 4 
punktile d ja artikli 108 a lõike 4 
punktile e;
c) riikidevahelise koostöö korral antava 
haldusabiga seotud menetlustega;
d) artiklites 110 ja 112 osutatud meetmete 
rakendamist käsitlevate menetluste ja 
tehniliste tingimustega, eelkõige artikli 110 
lõikes 2 osutatud „majanduspiirkonna” 
mõiste rakendamisega.
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 162 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 126
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromissmuudatusettepanek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 115

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 115 Artikkel 115

Kontrollimenetluse kohased 
rakendusvolitused

Kontrollimenetluse kohased 
rakendusvolitused

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

Komisjon võib rakendusaktidega võtta 
artikli 162 artiklis 2 osutatud 
kontrollimenetluse kohaselt vastu 
alljärgneva:

a) tootjaorganisatsioonide ja nende liitude 
ja tootmisharudevaheliste 
organisatsioonide, eelkõige rohkem kui 
ühes liikmesriigis tegutsevate 
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organisatsioonide tunnustamise 
tingimuste rakendamise;
b) haldusabiga seotud korra rohkem kui 
ühes liikmesriigis tegutsevate 
organisatsioonide korral;
c) artiklis 109 a reguleeritud 
organisatsioonide korral tunnustusest 
keeldumise või selle kehtetuks 
tunnistamise;
d) tunnustatud organisatsioonide ja 
liitude arvu, sealhulgas tunnustusest 
keeldumise ja selle kehtetuks 
tunnistamisega seotud teabe edastamise 
komisjonile.

Or. en

Muudatusettepanek 127
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 343-345

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 116

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
Artikkel 116 Artikkel 116

Muud rakendusvolitused Muud rakendusvolitused
Komisjon võib rakendusaktidega võtta 
vastu üksikotsused, et:

1. Komisjon võib rakendusaktidega võtta 
vastu üksikotsused, et:

a) artikli 114 punkti c kohaselt vastuvõetud 
eeskirjade alusel tunnustada rohkem kui 
ühes liikmesriigis tegutsevaid 
organisatsioone;

a) artikli 114 punkti c kohaselt vastuvõetud 
eeskirjade alusel tunnustada rohkem kui 
ühes liikmesriigis tegutsevaid 
organisatsioone, keelduda tunnustusest või 
see kehtetuks tunnistada;

b) keelduda tootmisharudevaheliste 
organisatsioonide tunnustamisest või
tunnistada tunnustus kehtetuks,
tunnistada kehtetuks eeskirjade 
laiendamine või kohustuslikud 
sissemaksed, kiita heaks artikli 114 
punkti f kohaselt vastu võetud eeskirjade 

b) laiendada punktis a viidatud 
organisatsioonidele kehtivaid eeskirju või 
kohustuslikke sissemakseid ning need 
kehtetuks tunnistada.
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alusel liikmesriikide teatatud 
majanduspiirkondade muutmine või teha 
otsuseid selle kohta.

1 a. Komisjon võib rakendusakti vormis 
võtta vastu otsuseid, mis käsitlevad 
artikli 114 punkti f kohaselt vastu võetud 
eeskirjade alusel liikmesriikide teatatud 
majanduspiirkondade heakskiitmist või 
muutmist.
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
artikli 162 lõikes 2 või 3 osutatud 
menetlust kasutamata.

Or. en

Muudatusettepanek 128
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromissmuudatusettepanek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 116

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 116 välja jäetud
Muud rakendusvolitused

Komisjon võib rakendusaktidega võtta 
vastu üksikotsused, et:
a) artikli 114 punkti c kohaselt 
vastuvõetud eeskirjade alusel tunnustada 
rohkem kui ühes liikmesriigis tegutsevaid 
organisatsioone;
b) keelduda tootmisharudevaheliste 
organisatsioonide tunnustamisest või 
tunnistada tunnustus kehtetuks, 
tunnistada kehtetuks eeskirjade 
laiendamine või kohustuslikud 
sissemaksed, kiita heaks artikli 114 
punkti f kohaselt vastu võetud eeskirjade 
alusel liikmesriikide teatatud 
majanduspiirkondade muutmine või teha 
otsuseid selle kohta.
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Or. en

Muudatusettepanek 129
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 346, 643

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. JAGU
TURU LÄBIPAISTVUS JA 

TURUTEAVE
Artikkel 116 a

Euroopa toiduainehindade 
jälgimisvahend

1. Andmaks ettevõtjatele ja kõigile avaliku 
sektori asutustele selgemat ülevaadet 
hindade kujunemisest kogu toiduainete 
tarneahela ulatuses ning hõlbustamaks 
turuarengute tuvastamist ja kajastamist, 
esitab komisjon nõukogule ja 
parlamendile regulaarselt aruande 
Euroopa toiduainehindade 
jälgimisvahendiga seotud tegevusest ja 
uuringute tulemustest ning tagab 
nimetatud tulemuste avalikustamise.
2. Lõike 1 kohaldamiseks ja koostöös 
liikmesriikide statistikaametite ning 
riiklike hinnavaatluskeskustega kogub 
Euroopa toiduainehindade 
jälgimisvahend põllumajandustootjatele 
lisakoormust tekitamata statistilisi 
andmeid ja teavet, mis on vajalik 
analüüside ja uuringute läbiviimiseks 
eelkõige järgmistes valdkondades:
a) tootmine ja varustamine;
b) hinnakujundusmehhanismid ja, nii 
palju kui võimalik, kasumimarginaalid 
kogu liidu ja liikmesriikide toiduainete 
tarneahelas;



AM\921910ET.doc 51/114 PE501.994v01-00

ET

c) hindade arengusuundumused ja, nii 
palju kui võimalik, kasumimarginaalid 
kõigil liidu ja liikmesriikide toiduainete 
tarneahela tasanditel ning kõigis 
põllumajandus- ja toiduainetööstuse 
sektorites, eriti puu- ja juurvilja-, piima-
ja piimatoote- ning lihasektoris;
d) turuarengu prognoosid lühiajalises ja 
keskpikas perspektiivis.
Käesoleva lõike eesmärkide 
saavutamiseks uurib vahend eelkõige 
eksporti ja importi, tootjahindu, 
tarbijahindu, kasumimarginaale ning 
tootmis-, töötlemis- ja turustuskulusid 
kõigil liidu ja liikmesriikide toiduainete 
tarneahela tasanditel.
3. Euroopa toiduainehindade 
jälgimisvahendi tegevuse kaudu avaldatud 
teavet käsitletakse konfidentsiaalsena. 
Komisjon tagab, et selline teave ei 
võimalda üksikute ettevõtjate tuvastamist.

Or. en

Muudatusettepanek 130
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 1917

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 129 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 129 a
Humalaimport

1. Humalasektori tooteid võib 
kolmandatest riikidest importida üksnes 
juhul, kui nende kvaliteedistandardid on 
vähemalt samaväärsed liidus koristatud 
sarnaste saaduste või nendest saadustest 
valmistatud toodete 
kvaliteedistandarditega.
2. Tooteid käsitletakse lõikes 1 osutatud 
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standardile vastavana, kui nendega on 
kaasas päritoluriigi ametiasutuse 
väljastatud tõend, mis on tunnistatud 
samaväärseks artiklis 59 b osutatud 
sertifikaadiga.
Humalapulbri, suurema 
lupuliinisisaldusega humalapulbri, 
humalaekstrakti ja segatud 
humalatoodete puhul võib tõendi 
samaväärseks tunnistada üksnes juhul, 
kui nende toodete alfahappesisaldus ei ole 
madalam kui nende valmistamiseks 
kasutatud humala alfahappesisaldus.
3. Halduskoormuse vähendamiseks võib 
komisjon artikli 160 kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusaktidega kehtestada 
tingimused, mille kohaselt 
vastavustunnistuse ja pakendite 
märgistamisega seotud kohustusi ei 
kohaldata.

4. Komisjon võib artikli 162 lõikes 2 
osutatud kontrollimenetluse kohaselt 
vastu võetud rakendusaktidega vastu võtta 
eeskirjad seoses käesoleva artikliga, 
sealhulgas eeskirjad vastavustunnistuste 
tunnustamise ja humala impordi 
kontrollimise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 131
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 362

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 130 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 130 a
Toorsuhkru import rafineerimiseks: 

erandlik 3-kuuline periood 
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täiskoormusega rafineerimistehastele
1. Kuni turustusaasta 2019/2020 lõpuni 
antakse täiskoormusega 
rafineerimistehastele erandlik 2 500 000 
tonni suurune impordimaht turustusaasta 
kohta, väljendatuna valges suhkrus.
2. Portugalis ainsat 2005. aastal 
tegutsevat suhkrupeeti töötlevat tehast 
loetakse täiskoormusega 
rafineerimistehaseks.
3. Impordilitsentse rafineerimiseks 
mõeldud suhkrule antakse 
täiskoormusega rafineerimistehastele 
välja ainult tingimusel, et nimetatud 
kogused ei ületa lõikes 1 osutatud 
koguseid. Litsentse võib vahetada ainult 
täiskoormusega rafineerimistehaste vahel 
ja nende kehtivus aegub selle 
turustusaasta lõpus, mille kohta need 
välja anti.
Käesolevat lõiget kohaldatakse iga 
turustusaasta esimese kolme kuu suhtes.
4. Võttes arvesse vajadust tagada, et 
rafineerimiseks mõeldud suhkrut 
rafineeritakse kooskõlas käesoleva 
alajaoga, võib komisjon kooskõlas 
artikliga 160 võtta delegeeritud 
õigusaktidega vastu 
a) teatavad määratlused lõikes 1 osutatud 
impordikorra toimimise kohta;
b) tingimused ja nõuded, mida ettevõtja 
peab järgima impordilitsentsi taotluse 
esitamisel, sealhulgas tagatise esitamine;
c) eeskirjad kehtestatavate 
halduskaristuste kohta.
5. Komisjon võib artikli 162 lõikes 2 
kirjeldatud kontrollimenetluse kohaselt 
vastu võetud rakendusaktide kaudu võtta 
vastu mis tahes vajalikke eeskirju tõendite 
ja dokumentide kohta, mis tuleb esitada 
seoses majandusettevõtetele, eelkõige 
täiskoormusega rafineerimistehastele 
kehtestatud impordinõuetega.
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Or. en

Muudatusettepanek 132
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 363

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 130 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 130 b
Imporditollimaksude kohaldamise 

peatamine suhkrusektoris
Komisjon võib kooskõlas artikli 101 
punktis d a kirjeldatud mehhanismiga ja 
turustusaasta 2019/2020 lõpuni 
rakendusaktidega täielikult või osaliselt 
peatada imporditollimaksud järgmiste 
toodete teatavate koguste suhtes, et tagada 
Euroopa suhkruturu jaoks vajalik 
pakkumine: 
a) CN-koodi 1701 alla kuuluv suhkur;
b) CN-koodide 1702 30 10, 1702 40 10, 
1702 60 10 ja 1702 90 30 alla kuuluv 
isoglükoos.
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 162 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 133
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 1945, 1947, 1948
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 133

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
Artikkel 133 Artikkel 133

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

1. Maailmaturu noteeringutel või hindadel 
põhineva ekspordi võimaldamiseks 
vajalikul määral, kui siseturu tingimused 
kuuluvad artikli 154 lõikes 1 kirjeldatu 
kohaldamisalasse, ja aluslepingu 
artikli 218 kohaselt sõlmitud lepingutest 
tulenevates piirides ning kooskõlas 
Euroopa Liidu lepingu artikli 3 lõikega 5,
võib maailmaturu noteeringute või hindade 
ja liidu hindade vahe katta 
eksporditoetusega järgmiste toodete puhul:

a) järgmiste sektorite tooted, mida 
eksporditakse töötlemata kujul:

a) järgmiste sektorite tooted, mida 
eksporditakse töötlemata kujul:

i) teraviljad; i) teraviljad;

ii) riis; ii) riis;
iii) suhkur: seoses I lisa III osa 
punktides b–d ja g loetletud toodetega;

iii) suhkur: seoses I lisa III osa 
punktides b–d ja g loetletud toodetega;

iv) veise- ja vasikaliha; iv) veise- ja vasikaliha;

v) piim ja piimatooted; v) piim ja piimatooted;
vi) sealiha; vi) sealiha;

vii) munad; vii) munad;
viii) linnuliha; viii) linnuliha;

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

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



PE501.994v01-00 56/114 AM\921910ET.doc

ET

suhkrut sisaldavate toodete kujul.
2. Töödeldud kaupade kujul eksporditavate 
toodete eksporditoetused ei või olla 
suuremad kui eksporditoetused samade 
toodete puhul, mida eksporditakse 
töötlemata kujul.

2. Töödeldud kaupade kujul eksporditavate 
toodete eksporditoetused ei või olla 
suuremad kui eksporditoetused samade 
toodete puhul, mida eksporditakse 
töötlemata kujul.

2 a. Lõikes 1 osutatud toodetele 
kättesaadavad toetused on 0 eurot, ilma et 
see kahjustaks artikli 154 lõike 1 ja 
artikli 159 reguleerimisala.

3. Komisjon võtab rakendusaktidega 
käesoleva artikli kohaldamiseks vajalikud 
meetmed. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu artikli 162 artiklis 2
osutatud kontrollimenetluse kohaselt.

3. Komisjon võtab rakendusaktidega 
käesoleva artikli kohaldamiseks vajalikud 
meetmed. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu artikli 162 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetluse kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 134
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 364

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 135

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
Artikkel 135 Artikkel 135

Eksporditoetuse kindlaksmääramine Eksporditoetuse kindlaksmääramine
1. Samu eksporditoetusi kohaldatakse 
samade toodete suhtes kogu liidus. Need 
võivad erineda vastavalt sihtkohale, eriti 
kui olukord maailmaturul, konkreetsed 
nõuded teatavatel turgudel või aluslepingu 
artikli 218 kohaselt sõlmitud lepingutest 
tulenevad kohustused seda tingivad.

1. Samu eksporditoetusi kohaldatakse 
samade toodete suhtes kogu liidus. Need 
võivad erineda vastavalt sihtkohale, eriti 
kui olukord maailmaturul, konkreetsed 
nõuded teatavatel turgudel või aluslepingu 
artikli 218 kohaselt sõlmitud lepingutest 
tulenevad kohustused seda tingivad.

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

2. Komisjon kehtestab artikli 162 
lõikes 2 osutatud kontrollimenetluse 
kohaselt vastu võetud rakendusaktidega 
piiratud ajaks toetused.

Need võivad olla kehtestatud teravilja, 
riisi, suhkru, piima ja piimatoodete 
hankemenetlustega.
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2 a. Teatava toote puhul antava toetuse 
kehtestamisel võetakse arvesse üht või 
mitut järgmist asjaolu:
a) olemasolevat olukorda ja 
tulevikusuundumusi, pidades silmas:
i) kõnealuse toote hindu ja kättesaadavust 
liidu turul;
ii) selle toote hindu maailmaturul;
b) turu ühise korralduse eesmärke, 
milleks on tasakaalu ning hindade ja 
kaubanduse loomuliku arengu tagamine 
turul;
c) vajadust vältida häireid, mis võivad 
põhjustada pikaajalise tasakaalutuse 
nõudmise ja pakkumise vahel liidu turul;
d) kavandatava ekspordi majanduslikke 
aspekte;
e) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 218 kohaselt sõlmitud lepingutest 
tulenevaid piiranguid;
f) vajadust tasakaalustada liidu põhiliste 
põllumajandustoodete kasutamine 
kolmandatesse riikidesse eksporditavate 
kaupade tootmisel ning nendest riikidest 
töötlemiseks sissetoodud põhiliste 
põllumajandustoodete kasutamine;
g) kõige soodsamaid turustuskulusid ning 
transpordikulusid liidu turgudelt liidu 
sadamatesse või muudesse 
ekspordikohtadesse, samuti kõnealuse 
kauba sihtriikidesse saatmise kulusid;
h) nõudlust liidu turul;
i) sealiha-, muna- ja linnulihasektori 
puhul nende sektorite toodete liidus 
tootmiseks vajaliku söödateravilja koguse 
liidu hindade ja maailmaturu hindade 
erinevust.

Or. en
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Muudatusettepanek 135
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 367

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 141

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 141 Artikkel 141

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

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

Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
artikli 162 lõikes 2 või 3 osutatud 
menetlust kasutamata.

Or. en

Muudatusettepanek 136
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 368, 369, 2018

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 143

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 143 Artikkel 143

Aluslepingu artiklite 101–106 
kohaldamine

Aluslepingu artiklite 101–106 
kohaldamine

Kui käesolevas määruses ei ole sätestatud 
teisiti, kohaldatakse aluslepingu 
artikleid 101–106 ja nende rakendussätteid 
vastavalt käesoleva määruse 
artiklitele 144–145 kõikide aluslepingu 
artikli 101 lõikes 1 ja artiklis 102 osutatud 
kokkulepete, otsuste ja tegevuste suhtes, 
mis on seotud põllumajandustoodete 
tootmise või nendega kauplemisega.

Kui käesolevas määruses ei ole kooskõlas 
aluslepingu artikliga 42 sätestatud teisiti, 
kohaldatakse aluslepingu artikleid 101–106 
ja nende rakendussätteid vastavalt 
käesoleva määruse artiklitele 143 a–145
kõikide aluslepingu artikli 101 lõikes 1 ja 
artiklis 102 osutatud kokkulepete, otsuste 
ja tegevuste suhtes, mis on seotud 
põllumajandustoodete tootmise või 
nendega kauplemisega.
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Siseturu toimimise parandamiseks ja liidu 
konkurentsieeskirjade ühetaolise 
kohaldamise tagamiseks 
põllumajandussektoris ja 
põllumajanduslikus toiduainetetööstuses 
koordineerib komisjon eri riikide 
konkurentsiametite tegevust. Selle 
eesmärgi tagamiseks avaldab komisjon 
eelkõige suunised ja heade tavade 
juhendid, et aidata eri riikide 
konkurentsiameteid ning 
põllumajandussektori ja 
põllumajandusliku toiduainetööstuse 
ettevõtjaid.

Or. en

Muudatusettepanek 137
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 370

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 143 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
Artikkel 143 a

Asjaomane turg
1. Asjaomase turu määratlus on vahend, 
et tuvastada ja määratleda 
ettevõtetevahelise konkurentsi piirid, ja 
see põhineb kahel kumulatiivsel 
elemendil:
a) asjaomane tooteturg: käesoleva peatüki 
tähenduses hõlmab „tooteturg” kõiki 
tooteid, mis on tarbijate seisukohast oma 
iseloomulike tunnuste, hindade ja 
otstarbekohase kasutuse põhjal omavahel 
vahetatavad ja asendatavad;
b) asjaomane geograafiline turg: 
käesoleva peatüki tähenduses hõlmab
„asjaomane geograafiline turg” 
konkurentsitingimustelt üsna sarnast ja 
naaberaladest eelkõige märgatavalt 
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erinevate konkurentsitingimuste tõttu 
eristatavat ala, kus kõnealused ettevõtjad 
tegelevad kõnealuste kaupade 
pakkumisega.
2. Asjaomase turu määratlemiseks 
kohaldatakse järgmisi põhimõtteid:
a) asjaomast tooteturgu käsitletakse 
esiteks toorainete jaoks tooteturu puhul 
teatavate taimesortide või loomaliikide 
turuna; alati, kui kasutatakse väiksemat 
alajaotust, peab see olema nõuetekohaselt 
põhjendatud;
b) asjaomast geograafilist turgu 
analüüsitakse kõigepealt liidu turu 
tasandil; kõiki madalama taseme skaalal 
arvesse võetavaid aspekte põhjendatakse 
nõuetekohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 138
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 371

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 143 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 143 b
Turgu valitsev seisund

1. Käesolevas peatükis tähendab „turgu 
valitsev seisund” asjaolu, et ettevõtjal on 
majanduslik võimsus, mis võimaldab tal 
takistada toimiva konkurentsi säilimist 
asjaomasel turul, võimaldades tal 
tegutseda arvestataval määral sõltumatult 
konkurentidest, klientidest ja lõpuks 
tarbijatest.
2. Loetakse, et turgu valitsevat seisundit ei 
ole saavutatud seni, kui ühe ettevõtja või 
horisontaalkokkuleppega seotud mitme 
ettevõtja turuosad asjaomasel turul 
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põllumajandussektoris ja 
põllumajanduslikus toiduainesektoris ei 
ulatu samal asjaomasel turul tegutsevale 
ja tarneahelas vahetult järgnevale kõige 
tähtsamale ettevõtjale kuuluvate 
turuosade tasemeni.

Or. en

Muudatusettepanek 139
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 372–376

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 144

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
Artikkel 144 Artikkel 144

ÜPP eesmärkide, põllumajandustootjate 
ja nende liitude suhtes kohaldatavad 

erandid

ÜPP eesmärkide, põllumajandustootjate 
ja nende organisatsioonide või 

organisatsioonide liitude suhtes 
kohaldatavad erandid

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

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

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

Eelkõige loetakse aluslepingu artiklis 39 
sätestatud eesmärkide täitmiseks 
vajalikuks käesoleva määruse artikli 106 
kohaselt tunnustatud põllumajandustootjate 
või käesoleva määruse artikli 107 kohaselt 
tunnustatud tootjaorganisatsioonide 
kokkuleppeid, otsuseid ja kooskõlastatud
tegevust, mis on seotud 
põllumajandustoodete tootmise või 
müügiga või ühiste seadmete kasutamisega 
põllumajandustoodete ladustamiseks, 
käitlemiseks või töötlemiseks.
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konkurents või ohustatakse aluslepingu 
artikli 39 eesmärke.

Käesolevas lõikes osutatud kokkulepete, 
otsuste ja kooskõlastatud tegevuse puhul 
eeldatakse, et need vastavad aluslepingu 
artikli 101 lõikes 3 sätestatud 
tingimustele.
Käesolevat lõiget ei kohaldata, kui 
konkurents on välistatud.
1 a. Lõikes 1 osutatud kokkulepped, 
otsused ja kooskõlastatud tegevus ei 
hõlma kohustust rakendada teatud kindlat 
hinda, välja arvatud artiklites 104 a, 
105 a, 113 a ja 113 b osutatud lepingud. 
1 b. Artiklis 143 osutatud 
põllumajandustootjate, 
tootjaorganisatsioonide või 
tootjaorganisatsioonide liitude 
kokkulepped, otsused ja kooskõlastatud 
tegevus kuuluvad määruse (EÜ) 
nr 1/2003 reguleerimisalasse.

2. Pärast konsulteerimist liikmesriikidega 
ning asjaomaste ettevõtjate või ettevõtjate 
liitude ja kõikide teiste vajalikuks 
peetavate füüsiliste või juriidiliste isikute 
ärakuulamist on ainult komisjon, kelle 
otsuseid on pädev läbi vaatama Euroopa 
Kohus, volitatud avaldamisele kuuluva 
rakendusaktidega vastuvõetud otsusega 
kindlaks määrama, millised kokkulepped, 
otsused ja tegevused vastavad lõikes 1 
sätestatud tingimustele.
Komisjon langetab sellise otsuse kas omal 
algatusel või mõne liikmesriigi pädeva 
asutuse või huvitatud ettevõtja või 
ettevõtjate liidu taotlusel.
3. Lõike 2 esimeses lõigus osutatud 
otsuses avaldatakse osapoolte nimed ja 
otsuse põhiline sisu. Seejuures tuleb 
arvesse võtta ettevõtjate õigustatud huvi 
kaitsta oma ärisaladusi.

Or. en
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Muudatusettepanek 140
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 381–385, 2029

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 145

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
Artikkel 145 Artikkel 145

Tunnustatud tootmisharudevaheliste 
organisatsioonide kokkulepped ja 

kooskõlastatud tegevused

Tunnustatud tootmisharudevaheliste 
organisatsioonide kokkulepped ja 

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

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

2. Lõiget 1 kohaldatakse ainult juhul, kui: 2. Lõiget 1 kohaldatakse ainult juhul, kui:

a) kokkulepetest, otsustest ja 
kooskõlastatud tegevusest on komisjonile 
teatatud;

a) kokkulepetest, otsustest ja 
kooskõlastatud tegevusest on komisjonile 
teatatud;

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

b) komisjon ei leia ilma artikli 162 lõike 2 
või 3 kohaldamiseta vastu võetud
rakendusaktidega kahe kuu jooksul pärast 
teatavaks tegemist, et need kokkulepped 
kuuluvad lõike 4 kohaldamisalasse.

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

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

3 a. Olenemata käesoleva artikli lõigete 2 
ja 3 sätetest jõustuvad kriisiolukorras 
lõikes 1 osutatud kokkulepped, otsused ja 
kooskõlastatud tegevus ja need tehakse 
kohe pärast nende vastuvõtmist 
komisjonile teatavaks.
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Komisjonil on teatamisest alates aega 21 
päeva, et ilma artikli 162 lõiget 2 või 3 
kohaldamata vastu võetud rakendusaktide 
abil teatada, et need kokkulepped võivad 
kuuluda lõike 4 kohaldamisalasse.

4. Igal juhul tunnistatakse liidu 
eeskirjadega vastuolus olevaks 
kokkulepped, otsused ja kooskõlastatud 
tegevus, kui need:

4. Igal juhul tunnistatakse liidu 
eeskirjadega vastuolus olevaks 
kokkulepped, otsused ja kooskõlastatud 
tegevus, kui need:

a) võivad kaasa tuua liidu turgude mis 
tahes kujul jaotamise;

a) võivad kaasa tuua liidu turgude mis 
tahes kujul jaotamise;

b) võivad mõjutada turukorralduse ladusat 
toimimist;

b) võivad mõjutada turukorralduse ladusat 
toimimist;

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

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

d) sisaldavad hindade või kvootide
kindlaksmääramist;

d) sisaldavad hindade kindlaksmääramist;

e) võivad tekitada diskrimineerimist või 
kõrvaldada konkurentsist märkimisväärse 
osa asjaomaseid tooteid. 

e) võivad tekitada diskrimineerimist või 
kõrvaldada konkurentsist märkimisväärse 
osa asjaomaseid tooteid. 

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

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

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

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

6. Mitmeaastaste lepingute puhul kehtib 
esimese aasta kohta teatamine ka lepingu 
järgnevatel aastatel. Sel juhul võib 
komisjon siiski igal ajal omal algatusel 
või mõne teise liikmesriigi taotlusel teha 
avalduse mittevastavuse tuvastamise 

6. Mitmeaastaste lepingute puhul kehtib 
esimese aasta kohta teatamine ka lepingu 
järgnevatel aastatel. 
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kohta.

6 a. Komisjon võib võtta vastu 
rakendusaktid, millega kehtestatakse 
käesoleva artikli ühtseks kohaldamiseks 
vajalikud meetmed. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 162 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 141
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 387, 2050, 2054

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 154

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 154 Artikkel 154
Turuhäirete vastu võetavad meetmed Turuhäirete vastu võetavad meetmed

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

1. Võttes arvesse vajadust tõhusalt ja 
tulemuslikult reageerida turuhäiretele, mis 
on tingitud märkimisväärsest hinnatõusust 
või -langusest sise- või välisturul või 
artikli 7 lõikes 2 kehtestatud 
tootmiskulude märkimisväärsest tõusust
või mis tahes muust turgu mõjutavast 
asjaolust, kui on tõenäoline, et selline 
olukord jätkub või halveneb, antakse 
komisjonile artikli 160 kohaselt õigus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte, et võtta 
vajalikke meetmeid asjaomase sektori 
jaoks ning täites kõiki kohustusi, mis 
tulenevad aluslepingu artikli 218 kohaselt 
sõlmitud kokkulepetest, ja tingimusel, et 
kõik muud käesoleva määruse alusel 
kättesaadavad meetmed näivad olevat 
ebapiisavad.

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

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

menetlust delegeeritud õigusaktide suhtes, 
mis on võetud vastu käesoleva lõike alusel.

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

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

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

2. Lõikes 1 osutatud meetmeid 
kohaldatakse kõigi I lisas loetletud toodete 
suhtes, ilma et see takistaks artikli 133 
lõike 1 kohaldamist.

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 142
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 389, 2069, 2074, 
2086, 2088, 2092

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 155

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 155 Artikkel 155
Loomahaiguste ning inimeste, loomade 
või taimede tervisele avalduvast ohust 
tingitud tarbijate usalduse kaotusega 

seotud meetmed

Kahjurite, looma- ja taimehaiguste ning 
inimeste, loomade või taimede tervisele 

avalduvast ohust tingitud tarbijate 
usalduse kaotusega seotud meetmed
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1. Komisjon võib rakendusaktidega võtta 
vastu erandlikke toetusmeetmeid:

1. Komisjon võib artiklis 161 ette nähtud 
kiirmenetluse korras vastu võetud 
rakendusaktidega kehtestada erandlikud 
toetusmeetmed seoses mõjutatava turuga:

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

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

b) selleks, et võtta arvesse tõsiseid 
turuhäireid, mis on otseselt tingitud tarbija 
usalduse kaotusest seoses ohtudega 
inimeste, loomade või taimede tervisele.

b) selleks, et võtta arvesse tõsiseid 
turuhäireid, mis on otseselt tingitud tarbija 
usalduse kaotusest seoses ohtudega 
inimeste, loomade või taimede tervisele.

Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
artikli 162 artiklis 2 osutatud 
kontrollimenetluse kohaselt.
2. Lõikes 1 sätestatud meetmeid 
kohaldatakse järgmiste sektorite suhtes:

2. Lõikes 1 sätestatud meetmeid 
kohaldatakse järgmiste sektorite suhtes:

a) veise- ja vasikaliha; a) veise- ja vasikaliha;

b) piim ja piimatooted; b) piim ja piimatooted;
c) sealiha; c) sealiha;

d) lamba- ja kitseliha; d) lamba- ja kitseliha;
e) munad; e) munad;

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

Lõike 1 punktis b sätestatud meetmeid, mis 
on seotud inimeste või taimede tervisele 
avalduvast ohust tingitud tarbijate usalduse 
kaotusega, kohaldatakse ka kõikide muude 
põllumajandustoodete suhtes.

2 a. Komisjon võib artiklis 161 ette nähtud 
kiirmenetluse korras vastu võetud 
delegeeritud õigusaktidega lõikes 2 
osutatud nimekirja laiendada.

3. Lõikes 1 sätestatud meetmed võetakse 
asjaomase liikmesriigi taotluse korral.

3. Lõikes 1 sätestatud meetmed võetakse 
asjaomase liikmesriigi taotluse korral.

4. Lõike 1 punktis a sätestatud meetmeid 
võib võtta üksnes juhul, kui asjaomane 
liikmesriik on võtnud loomahaiguste 
puhangute kiireks tõkestamiseks vajalikud 

4. Lõike 1 punktis a sätestatud meetmeid 
võib võtta üksnes juhul, kui asjaomane 
liikmesriik on võtnud taimekaitsemeetmeid 
või vastavad kahjurite leviku või



PE501.994v01-00 68/114 AM\921910ET.doc

ET

tervishoiu- ja veterinaarmeetmed, ning nii 
suures ulatuses ja nii pikaks ajaks, kui on 
asjaomase turu toetamiseks tingimata 
vajalik.

loomahaiguste puhangute kiireks 
tõkestamiseks vajalikud tervishoiu- ja 
veterinaarmeetmed, ning nii suures 
ulatuses ja nii pikaks ajaks, kui on 
asjaomase turu toetamiseks tingimata 
vajalik.

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

5. Liit rahastab lõike 1 punktides a ja b
sätestatud meetmeid osaliselt, hüvitades 
vastavalt 50 % või 75 % liikmesriigi 
kantud kuludest. Kõnealused meetmed 
võivad hõlmata maksusoodustusi või 
sooduslaene, mida antakse 
põllumajandustootjatele ja mida tuleb 
rahastada määruse [maaelu arengu 
toetuste kohta] alusel.

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

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

6. Liikmesriigid tagavad, et kui tootjad 
kannavad osa liikmesriikide kantud 
kuludest, ei põhjusta see 
konkurentsimoonutusi eri liikmesriikide 
tootjate vahel.

6. Liikmesriigid tagavad, et kui tootjad 
kannavad osa liikmesriikide kantud 
kuludest, ei põhjusta see 
konkurentsimoonutusi eri liikmesriikide 
tootjate vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 143
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 390

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 156

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 156 Artikkel 156
Eriküsimuste lahendamise meetmed Eriküsimuste lahendamise meetmed

1. Komisjon võtab eriprobleemide 
lahendamiseks rakendusaktidega vastu 
vajalikud ja õigustatud erakorralised 
meetmed. Kõnealused meetmed võivad 
teha erandi käesoleva määruse sätetest 

1. Komisjon kehtestab eriprobleemide 
lahendamiseks artiklis 161 ette nähtud 
kiirmenetluse korras vastu võetud
delegeeritud õigusaktidega vajalikud ja 
õigustatud erakorralised meetmed. 
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üksnes sellises ulatuses, mis on tingimata 
vajalik ja selliseks ajavahemikuks, mis on 
hädavajalik. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu artikli 162 artiklis 2
osutatud kontrollimenetluse kohaselt.

Kõnealused meetmed võivad teha erandi 
käesoleva määruse sätetest üksnes sellises 
ulatuses, mis on tingimata vajalik ja 
selliseks ajavahemikuks, mis on 
hädavajalik.

2. Eriküsimuste lahendamiseks võtab 
komisjon nõuetekohaselt põhjendatud 
edasilükkamatutel juhtudel artikli 162 
lõikes 3 osutatud menetluse kohaselt vastu 
viivitamata kohaldatavad rakendusaktid.

2. Eriküsimuste lahendamiseks võtab 
komisjon nõuetekohaselt põhjendatud 
tungivalt edasilükkamatutel juhtudel 
artiklis 161 osutatud menetluse kohaselt 
vastu viivitamata kohaldatavad 
delegeeritud õigusaktid.

Or. en

Muudatusettepanek 144
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 391, 2104

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 156 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 156 a
Meetmed piima- ja piimatoodete turu 
tõsiste tasakaaluhäirete kõrvaldamiseks
1. Alates 1. aprillist 2015 võib komisjon 
piima- ja piimatoodete turul esineva tõsise 
tasakaaluhäire korral otsustada 
artikli 162 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetluse kohaselt vastu võetud 
rakendusaktidega anda vähemalt kolme 
kuu pikkuste pikendatavate perioodide 
jooksul abi piimatootjatele, kes 
vähendavad vabatahtlikult oma toodangut 
vähemalt 5 % võrreldes eelneva aasta 
sama perioodiga.
Sellise abi andmisel otsustab komisjon 
artikli 162 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetluse kohaselt vastu võetud 
rakendusaktidega kehtestada vähemalt 
kolme kuu pikkuste pikendatavate 
perioodide jooksul maksu piimatootjatele, 
kes suurendavad oma toodangut vähemalt 
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5 % võrreldes eelneva aasta sama 
perioodiga.
2. Lõikes 1 osutatud meetme käivitamisel 
võtab komisjon arvesse tootmiskulude, 
eelkõige tootmiskulude arenguid.
3. Heategevusorganisatsioonidele, kui 
need on COM(2012) 617 artikli 29 lõike 3 
punkti b kohaselt nimetatud 
„partnerorganisatsioonideks”, tasuta 
antavaid piimakoguseid võib käsitada 
tootmise vähendamisena komisjoni poolt 
lõike 4 kohaldamisel ette nähtud 
tingimustel.
4. II osa I jaotises osutatud 
turusekkumismeetmeid piima- ja 
piimatoodete turul võetakse 
eelisjärjekorras nende ettevõtjate toodete 
suhtes, kes on rakendanud lõike 1 
esimeses lõigus osutatud süsteemi.
5. Võttes arvesse vajadust tagada 
käesoleva mehhanismi tõhus ja 
asjakohane toimimine, antakse 
komisjonile artikli 160 kohaselt õigus 
võtta vastu delegeeritud õigusakte, et 
kehtestada:
a) abikõlblikkuse kriteeriumid;
b) käesoleva mehhanismi käivitamise 
konkreetsed tingimused;
c) tingimused, mille puhul lõike 2 
kohaselt heategevusorganisatsioonidele 
tasuta jagatud piima võib käsitada 
tootmise vähendamisena.
d) eeskirjad, mis reguleerivad tootmise 
vähendamise kohustuse eiramise korral 
abi tagasimaksmist koos viivisega 
asjaomaste kehtivate eeskirjade alusel;
6. Komisjon võib rakendusaktidega võtta 
vajalikud meetmed seoses lõikes 1 
osutatud abi summa ja maksu suurusega.
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
artikli 162 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetluse kohaselt.
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Or. en

Muudatusettepanek 145
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 2067

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 156 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 156 b
Turuhäirete vastu võetavad meetmed puu-

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

Or. en

Muudatusettepanek 146
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 392

Ettepanek võtta vastu määrus
V osa – I peatükk – 3 a. jagu (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. JAGU
KOKKULEPPED, OTSUSED JA 
KOOSKÕLASTATUD TEGEVUS 

TURGUDEL VALITSEVATE TÕSISTE 
TASAKAALUHÄIRETE AJAL

Or. en

Muudatusettepanek 147
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 392
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 156 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 156 c
Aluslepingu artikli 101 lõike 1 

kohaldamine
1. Turgudel valitsevate tõsiste 
tasakaaluhäirete ajal võib komisjon 
artikli 162 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetluse kohaselt vastu võetud 
rakendusaktidega otsustada mitte 
kohaldata aluslepingu artikli 101 lõiget 1 
ühelgi juhul tunnustatud 
tootjaorganisatsioonide, nende liitude ja 
tunnustatud tootmisharudevaheliste 
organisatsioonide kokkulepete, otsuste ja 
kooskõlastatud tegevuse suhtes ükskõik 
millises käesoleva määruse artikli 1 
lõikes 2 osutatud sektoris, kuivõrd nende 
kokkulepete, otsuste või kooskõlastatud 
tegevusega püütakse kahjustatud sektorit 
stabiliseerida hindade kehtestamise ja 
pakkumise kontrollimise meetmete abil.
Käesolevat lõiget kohaldatakse ka 
organisatsioonidevaheliste kokkulepete, 
otsuste ja kooskõlastatud tegevuse suhtes.
2. Lõiget 1 kohaldatakse ainult juhul, kui 
komisjon on juba vastu võtnud ühe 
käesolevas peatükis osutatud meetmetest, 
või kui ta on lubanud aktiveerida II osa 
I jao I peatükis osutatud riikliku 
sekkumise või eraladustusabi ja kui 
liikmesriik (liikmesriigid) peab (peavad) 
lõikes 1 osutatud kokkuleppeid, otsuseid 
ja kooskõlastatud tegevust turu 
tasakaalustamatuse seisukohast 
põhjendatuks.
3. Lõikes 1 osutatud kokkulepped, otsused 
ja kooskõlastatud tegevus võivad olla 
kehtivad ainult kuni kuus kuud, kui 
komisjon ei ole rakendusotsusega 
lubanud nende kehtivusaega pikendada 
kuue kuu võrra.
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Or. en

Muudatusettepanek 148
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 396

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 157 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 157 a
Piima- ja piimatootesektori kohustuslikud 

deklaratsioonid
Alates 1. aprillist 2015 deklareerivad 
toorpiima esmaostjad pädevatele riiklikele 
ametiasutustele igal kuul neile tarnitud 
toorpiima kogused.
Käesoleva ja artikli 104 a kohaldamisel 
tähendab „esmaostja” ettevõtteid või 
nende rühmi, kes ostavad piimatootjatelt 
piima, et:
a) seda koguda, pakendada, ladustada, 
jahutada või töödelda, sealhulgas lepingu 
alusel;
b) seda müüa ühele või mitmele piima või 
muid piimatooteid ümber töötavale või 
töötlevale ettevõtjale.
Liikmesriigid teatavad komisjonile 
esimeses lõigus osutatud toorpiima 
koguse.
Komisjon võib võtta vastu rakendusakte, 
millega kehtestatakse eeskirjad selliste 
deklaratsioonide sisu, vormi ja esitamise 
aja ning meetmete kohta, mis on seotud 
liikmesriikidepoolse teavitamisega 
vastavalt käesolevale artiklile. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu artikli 162 
lõikes 2 osutatud kontrollimenetluse 
kohaselt.
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Or. en

Muudatusettepanek 149
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 398–404, 2120, 
2130

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 158

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 158 Artikkel 158
Komisjoni aruandekohustus Komisjoni aruandekohustus

Komisjon esitab aruande Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule:

Komisjon esitab aruande Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule:

a) pärast 2013. aastat iga kolme aasta järel 
artiklites 52–54 sätestatud 
mesindussektori meetmete rakendamise 
kohta;

a) iga kolme aasta järel pärast käesoleva 
määruse jõustumise kuupäeva:

i) artiklites 52–54 sätestatud 
mesindussektori meetmete rakendamise 
kohta;

ii) konkurentsieeskirjade kohaldamise 
kohta põllumajandussektori ja 
põllumajandusliku toiduainesektori 
suhtes kõikides liikmesriikides, pöörates 
erilist tähelepanu artiklites 144 ja 145 
osutatud erandite kohaldamisele ja 
võimalikele lahknevustele nii riiklike kui 
ka Euroopa konkurentsieeskirjade 
tõlgendamisel ja kohaldamisel; sellele 
aruandele lisatakse kõik tarvilikud 
ettepanekud.
iii) meetmete kohta, mida on rakendatud 
päritolunimetuste ja geograafiliste tähiste 
kaitsmiseks väärkasutamise vastu 
kolmandates riikides;

b) 30. juuniks 2014 ja 
31. detsembriks 2018 turuolukorra 
muutumise kohta piima- ja 
piimatootesektoris ning eelkõige
artiklite 104–107 ja 145 tegevuste kohta 

b) 30. juuniks 2014 ja 
31. detsembriks 2018 turuolukorra 
muutumise kohta piima- ja 
piimatootesektoris ning eelkõige 
artiklite 104 a, 105 a, 105 b ja 157 a
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kõnealuses sektoris; aruanne hõlmab
eelkõige võimalikke algatusi, mis 
julgustavad põllumajandustootjaid 
sõlmima ühistootmislepinguid ja millele on 
lisatud asjakohased ettepanekud.

tegevuste kohta kõnealuses sektoris, milles 
hinnatakse eelkõige nende mõju 
piimatootjatele ja -tootmisele 
ebasoodsamas olukorras olevates 
piirkondades, seoses üldeesmärgiga 
säilitada tootmine nendes piirkondades, ja 
mis hõlmab võimalikke ergutavaid
algatusi, mis julgustavad 
põllumajandustootjaid sõlmima 
ühistootmislepinguid ja millele on lisatud 
asjakohased ettepanekud;
b a) 31. detsembriks 2014:
i) võimaluste kohta kehtestada 
spetsiaalsed turustusnormid sea-, lamba-
ja kitseliha kohta. Selles aruandes 
käsitletakse üksikasjalikult asjaomaseid 
sätteid, mille vastuvõtmiseks delegeeritud 
õigusaktide vormis teeb ettepaneku 
komisjon;
ii) väiketootjate kasutatavatele ja 
toodetavatele kohalikele loomatõugudele 
ja taimesortidele kohandatud lihtsustatud 
turustusnormide kehtestamise kohta; 
sellele aruandele lisatakse kõik tarvilikud 
ettepanekud raskuste lahendamiseks, mis 
esinevad väiketootjatel liidu 
turustusnormide täitmisel;
iii) põllumajandussektori ja 
põllumajandusliku toiduainetesektori 
konkurentsivõime ja jätkusuutlikkuse 
kohta, millele järgneb teine aruanne 
31. detsembriks 2019;
iv) turuolukorra ja tarneahela toimimise 
kohta suhkrusektoris, millele järgneb 
aruanne 1. jaanuariks 2018 turuolukorra 
arengusuundumuste kohta 
suhkrusektoris, pöörates erilist 
tähelepanu asjakohastele meetmetele 
praegusest kvoodisüsteemist väljumisel ja 
sektori tuleviku kohta pärast 2020. aastat, 
pöörates erilist tähelepanu vajadusele 
säilitada õiglane lepingusüsteem, samuti 
suhkruhindade deklareerimise süsteem; 
sellele aruandele lisatakse kõik tarvilikud 
ettepanekud; 
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v) lihtsustatud vabalt valitud märgistuse 
skeemi kohta veise- ja vasikaliha sektoris, 
pöörates erilist tähelepanu praegusele 
vabatahtliku märgistamise raamistikule 
ning asjakohaste tingimustega seoses 
tõuaretuse, toodangu ja söödaga, mis võib 
lisada väärtust veise- ja vasikaliha 
sektoris; sellele aruandele lisatakse kõik 
tarvilikud ettepaneku;
b a) hiljemalt nelja aasta jooksul pärast 
käesoleva määruse jõustumist 
põllumajandusturgude haldamise 
vahendite toimivuse ja tõhususe ning 
nende sobivuse kohta uutes 
rahvusvahelistes oludes, pöörates erilist 
tähelepanu nende sidususele aluslepingu 
artiklis 39 määratletud eesmärkidega; 
sellele aruandele lisatakse kõik tarvilikud 
ettepanekud.

Or. en

Muudatusettepanek 150
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 2146

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 159

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 159 Artikkel 159
Kriisiabireservi kasutamine Kriisiabireservi kasutamine

Eelarvealast koostööd ning usaldusväärset 
finantsjuhtimist käsitleva Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel 
sõlmitud institutsioonidevahelise 
kokkuleppe lõikes 14 osutatud tingimuste 
ja menetluse kohaselt põllumajandussektori 
kriiside puhul ettenähtud reservist 
ülekantud vahendid tehakse kättesaadavaks 
meetmete jaoks, mille suhtes kohaldatakse 
käesolevat määrust aastaks või aastateks, 
mille jaoks lisatoetust taotletakse, ning 
mida kohaldatakse olukordades, mis 

Eelarvealast koostööd ning usaldusväärset 
finantsjuhtimist käsitleva Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel 
sõlmitud institutsioonidevahelise 
kokkuleppe lõikes 14 osutatud tingimuste 
ja menetluse kohaselt põllumajandussektori 
kriiside puhul ettenähtud reservist 
ülekantud vahendid tehakse kättesaadavaks 
meetmete jaoks, mille suhtes kohaldatakse 
käesolevat määrust aastaks või aastateks, 
mille jaoks lisatoetust taotletakse, ning 
mida kohaldatakse olukordades, mis 
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ulatuvad tavapärasest turuarengust 
väljapoole. 

ulatuvad tavapärasest turuarengust 
väljapoole.

Eelkõige kantakse vahendid üle selliste 
kulude jaoks, mille aluseks on:

Eelkõige kantakse vahendid üle selliste 
kulude jaoks, mille aluseks on:

a) II osa I jaotise I peatükk; a) II osa I jaotise I peatükk;
b) III osa VI peatükk ning b) III osa VI peatükk ning

c) käesoleva osa I peatükk. c) käesoleva osa I peatükk.

Komisjon võib rakendusaktidega ning 
erandina teisest lõigust otsustada, et 
vahendeid ei kanta üle kõnealuse lõigu 
punktis b osutatud teatavate kulutuste 
jaoks, kui sellised kulutused moodustavad 
tavapärase turukorralduse osa. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
artikli 162 artiklis 2 osutatud 
kontrollimenetluse kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 151
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 163

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 163 Artikkel 163

Kehtetuks tunnistamine Kehtetuks tunnistamine
1. Määrus (EÜ) nr 1234/2007 tunnistatakse 
kehtetuks.

1. Määrus (EÜ) nr 1234/2007 tunnistatakse 
kehtetuks.

Määruse (EÜ) nr 1234/2007 [määrus (EL) 
nr COM(2010) 799] sätete kohaldamist 
jätkatakse siiski järgmiselt:

Määruse (EÜ) nr 1234/2007 sätete 
kohaldamist jätkatakse siiski järgmiselt:

a) suhkrusektori suhtes II I osa jaotis, 
artikkel 142, artikli 153 lõike 1 esimene 
lõik, artikli 153 lõiked 2 ja 3, artikkel 156, 
III II lisa osa ja VI lisa [määruse (EL) 
nr KOM(2010) 799 II I osa jaotis, 
artiklid 248, 260–262 ja III II lisa osa] 
kuni 2014/2015. suhkru turustusaasta 
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lõpuni 30. septembril 2015;
b) piima tootmise piiramise süsteemiga 
seotud sätted, mis on kehtestatud II osa 
I jaotise III peatükis ning IX ja X lisas 
[määruse (EL) nr KOM(2010) 799 II osa 
I jaotise III peatükk ning VIII ja IX lisa]
kuni 31. märtsini 2015;

b) piima tootmise piiramise süsteemiga 
seotud sätted, mis on kehtestatud II osa 
I jaotise III peatükis ning IX ja X lisas kuni 
31. märtsini 2015;

c) veinisektori suhtes: c) veinisektori suhtes:

i) artiklid 85a–85e [määruse (EL) 
nr KOM(2010) 799 artiklid 82–87] seoses 
artikli 85a lõikes 2 [määruse (EL) 
nr KOM(2010) 799 artikli 82 lõige 2]
osutatud seni veel väljajuurimata aladega ja 
artikli 85b lõikes 1 [määruse (EL) 
nr KOM(2010) 799 artikli 83 lõige 1]
osutatud aladega, mis on seadustamata, 
seni kuni sellised alad on väljajuuritud või 
seadustatud;

i) artiklid 85a–85e seoses artikli 85a 
lõikes 2 osutatud seni veel väljajuurimata 
aladega ja artikli 85b lõikes 1 osutatud 
aladega, mis on seadustamata, seni kuni 
sellised alad on väljajuuritud või 
seadustatud;

ii) II osa I jaotise III peatüki IVa jao II 
alajaos [määruse (EL) nr KOM(2010) 799 
II osa I jaotise III peatüki V jao II 
alajagu] sätestatud istutusõiguste süsteem
üleminekuajal kuni 31. detsembrini 2015, 
või selleks, et liikmesriigid saaksid 
jõustada kõik otsused, mis on tehtud 
kõnealuse määruse artikli 85g lõike 5 
[määruse (EL) nr KOM(2010) 799 artikli 
89 lõige 5] kohaselt, kuni 31. detsembrini 
2018;
iii) artikli 118m lõige 5 ja artikli 118 s 
lõige 5;

iii) artikli 118m lõige 5 ja artikli 118 s 
lõige 5;

d) artikli 182 lõige 7 [määruse (EL) 
nr KOM(2010) 799 artikli 291 lõige 2]
kuni 31. märtsini 2014;

d) artikli 182 lõige 7 kuni 
31. märtsini 2014;

e) artikli 182 lõike 3 esimene ja teine lõik 
[määruse (EL) nr KOM(2010) 799 
artikkel 293] kuni 2013/2014. suhkru 
turustusaasta lõpuni;

e) artikli 182 lõike 3 esimene ja teine lõik 
kuni 2013/2014. suhkru turustusaasta 
lõpuni;

f) artikli 182 lõige 4 [määruse (EL) 
nr KOM(2010) 799 artikkel 294] kuni 
31. detsembrini 2017.[;]

f) artikli 182 lõige 4 kuni 
31. detsembrini 2017.

g) määruse (EL) nr KOM(2010) 799 
artikkel 326.
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2. Viiteid määrusele (EÜ) nr 1234/2007 
[määrus (EL) nr KOM(2010) 799]
käsitatakse viidetena käesolevale
määrusele ja määrusele (EL) nr […] (ühise 
põllumajanduspoliitika rahastamise, 
haldamise ja järelevalve kohta) ning neid 
loetakse käesoleva määruse VIII lisas 
sätestatud vastavustabelite kohaselt.

2. Viiteid määrusele (EÜ) nr 1234/2007 
käsitatakse viidetena käesolevale 
määrusele ja määrusele (EL) nr […] (ühise 
põllumajanduspoliitika rahastamise, 
haldamise ja järelevalve kohta) ning neid 
loetakse käesoleva määruse VIII lisas 
sätestatud vastavustabelite kohaselt.

3. Nõukogu määrused (EMÜ) nr 234/79, 
(EÜ) nr 1601/96 ja (EÜ) nr 1037/2001 
tunnistatakse kehtetuks.

3. Nõukogu määrused (EMÜ) nr 234/79, 
(EÜ) nr 1601/96 ja (EÜ) nr 1037/2001 
tunnistatakse kehtetuks.

(The amendment is based on the COM document COM(2012) 535)

Or. en

Muudatusettepanek 152
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 415

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 163 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 163 a
Turustamiseeskirjade kohaldamise 

kuupäev
Komisjon määrab turustamiseeskirjade 
kohaldamisega seotud õiguskindluse 
tagamiseks vastavalt artiklile 160 vastu
võetud delegeeritud õigusaktide abil 
kindlaks kuupäeva, mil määruse (EÜ) 
nr 1234/2007 järgmiste artiklite sätteid 
enam asjaomase sektori suhtes ei 
kohaldata:
– artiklid 113 a, 113 b, 114, 115, 116, 
artikli 117 lõiked 1–4,
– XI a lisa II punkti teine lõik, 
XI a (punktid IV–IX); XII lisa IV punkti 
lõige 2, XIII lisa VI punkti teine lõik, 
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XIV lisa A osa, XIV lisa B osa I punkti 
lõiked 2 ja 3, XIV lisa B osa III punkt ja 
XIV lisa C osa, XV lisa punktid II, III, IV 
ja VI.
Kõnealune kuupäev on vastavate 
turustamiseeskirjade kohaldamise 
kuupäev, mis kehtestatakse käesoleva 
määruse II osa II jaotise I peatüki I jaos 
sätestatud delegeeritud õigusaktide 
kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 153
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 417

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 164

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 164 Artikkel 164
Üleminekueeskirjad Üleminekueeskirjad

Selleks et tagada sujuv üleminek 
määrusega (EL) nr [KOM(2010) 799]
kehtestatud korraldustelt käesoleva 
määruse sätetele, antakse komisjonile 
artikli 160 kohaselt õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte, milles käsitletakse 
vajalikke meetmeid, mis on seotud 
ettevõtjate omandatud õiguste ja 
õiguspäraste ootuste kaitsega.

Selleks et tagada sujuv üleminek 
määrusega (EÜ) nr 1234/2007 kehtestatud 
korraldustelt käesoleva määruse sätetele, 
antakse komisjonile artikli 160 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, 
milles käsitletakse vajalikke meetmeid, mis 
on seotud ettevõtjate omandatud õiguste ja 
õiguspäraste ootuste kaitsega.

Kõiki mitmeaastaseid abikavasid, mis on 
vastu võetud määruse (EÜ) nr 1234/2007 
artiklite 103, 103 i ja 105 a alusel enne 
1. jaanuarit 2014, reguleerivad pärast 
käesoleva määruse jõustumist edasi need 
sätted kuni nende kehtivusaja lõpuni.

Or. en
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Muudatusettepanek 154
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 418

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 165

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 165 Artikkel 165

Jõustumine ja kohaldamine Jõustumine ja kohaldamine
1. Käesolev määrus jõustub seitsmendal 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas.

1. Käesolev määrus jõustub seitsmendal 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 
1. jaanuarist 2014.

Seda kohaldatakse alates 
1. jaanuarist 2014.

Artikleid 7, 16 ja 101 ning III lisa 
kohaldatakse suhkrusektori suhtes siiski 
üksnes pärast 1. oktoobril 2015. aastal
lõppeva 2014/2015. suhkru turustusaasta 
lõppu.

Artikleid 7 ja 16 kohaldatakse siiski üksnes 
pärast 1. oktoobril 2020. aastal lõppeva 
2019/2020. suhkru turustusaasta lõppu.

2. Artikleid 104 ja 105 kohaldatakse piima 
ja piimatootesektori suhtes kuni 30. juunini 
2020.

2. Artikleid 104 a, 105, 105 b ja 157 a
kohaldatakse piima ja piimatootesektori 
suhtes kuni 30. juunini 2020.

Or. en

Muudatusettepanek 155
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 424, 2182

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

I a osa: Suhkrusektorit käsitlevad mõisted
1. „Valge suhkur” – suhkur, mis ei 
sisalda maitse-, lõhna-, värvaine- ega 
muid lisandeid ja mille kuivaine 
sahharoosisisaldus polarimeetri näidu 
järgi on vähemalt 99,5 %; 
2. „toorsuhkur” – suhkur, mis ei sisalda 
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maitse-, lõhna-, värvaine- ega muid 
lisandeid ja mille kuivaine 
sahharoosisisaldus polarimeetri näidu 
järgi on alla 99,5 %; 
3. „isoglükoos” – toode, mis on saadud 
glükoosist või selle polümeeridest ja mille 
kuivaine fruktoosisisaldus on vähemalt 
10 %;
4. „inuliinisiirup” – esmatoode, mis on 
saadud inuliini või oligofruktooside 
hüdrolüüsi teel ja mille kuivaine 
fruktoosisisaldus vabal kujul või 
sahharoosina on vähemalt 10 % ning 
mida väljendatakse suhkru/isoglükoosi 
ekvivalendina. Selleks et vältida 
turustamispiiranguid nendele toodetele, 
millel on kiudainest inuliinist tulenev 
madal magustamisvõime ja millele ei ole 
määratud inuliinisiirupi kvooti, võib 
komisjon seda määratlust muuta;
5. „kvoodikohane suhkur, kvoodikohane 
isoglükoos ja kvoodikohane 
inuliinisiirup” – suhkru-, isoglükoosi- või 
inuliinisiirupikogus, mis on toodetud 
kindlal turustusaastal asjaomase ettevõtja 
kvoodi piires;
6. „tööstuslik suhkur” – suhkrukogus, mis 
on toodetud kindlal turustusaastal 
punktis 5 osutatud koguse ulatuses või 
sellest rohkem ning mis on ette nähtud 
artikli 101 m lõikes 2 osutatud mis tahes 
toote tööstuslikuks tootmiseks. 
7. „tööstuslik isoglükoos ja tööstuslik 
inuliinisiirup” – isoglükoosi- või 
inuliinisiirupikogus, mis on toodetud 
kindlal turustusaastal ning mis on ette 
nähtud artikli 101 m lõikes 2 osutatud mis 
tahes toote tööstuslikuks tootmiseks. 
8. „suhkru ülejääk”, „isoglükoosi 
ülejääk” ja „insuliinisiirupi ülejääk” –
suhkru, isoglükoosi või inuliinisiirupi 
kogus, mida konkreetsel turustusaastal on 
toodetud punktides 5, 6 ja 7 osutatud 
vastavatest kogustest rohkem.



PE501.994v01-00 84/114 AM\921910ET.doc

ET

9. „kvoodikohane suhkrupeet” –
kvoodikohaseks suhkruks töödeldud 
suhkrupeet;
10. „tarneleping” – müüja ja ettevõtja 
vahel sõlmitud leping suhkrupeedi 
tarnimise kohta suhkru tootmiseks;
11. „majandusharusisene kokkulepe” –
üks järgmistest kokkulepetest:
a) ELi tasandil enne mis tahes 
tarnelepingu sõlmimist sõlmitud 
kokkulepe ühelt poolt grupi riiklike 
ettevõtjate organisatsioonide ja teiselt 
poolt grupi riiklike 
müüjaorganisatsioonide vahel või
b) enne mis tahes tarnelepingu sõlmimist 
sõlmitud kokkulepe ühelt poolt asjaomase 
liikmesriigi tunnustatud ettevõtjate või 
ettevõtjate organisatsiooni ja teiselt poolt 
asjaomase liikmesriigi tunnustatud 
müüjaorganisatsiooni vahel;
c) punktides a ja b osutatud kokkuleppe 
puudumise korral äriühinguid ja ühistuid 
käsitlevad õigusaktid, kui need 
reguleerivad suhkrut tootva äriühingu 
osanike või liikmete või ühistu liikmete 
suhkrupeeditarnet;
d) punktides a ja b osutatud kokkuleppe 
puudumise korral kord, mis kehtis enne 
mis tahes tarnelepingu sõlmimist, 
tingimusel et müüjad, kes korda 
aktsepteerivad, tarnivad vähemalt 60 % 
kogu tootjate poolt ostetavast 
suhkrupeedist suhkru tootmiseks ühes või 
mitmes tehases;
12. „täiskoormusega rafineerimistehas” –
tootmisüksus, 
– mille ainsaks tegevuseks on imporditud 
toor-roosuhkru rafineerimine või
– mis rafineeris turustusaastal 2004/2005 
vähemalt 15 000 tonni imporditud toor-
roosuhkrut. Käesoleva taande 
kohaldamisel võetakse Horvaatia puhul 
arvesse turustusaastat 2007/2008.
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Or. en

Muudatusettepanek 156
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek 

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

III LISA III LISA
ARTIKLIS 7 OSUTATUD RIISI JA 
SUHKRU STANDARDKVALITEET

ARTIKLIS 7 JA ARTIKLIS 101 G
OSUTATUD RIISI JA SUHKRU
STANDARDKVALITEET

Or. en

Muudatusettepanek 157
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 426, 2198

Ettepanek võtta vastu määrus
II a lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

III a LISA

ARTIKLIS 7 OSUTATUD ELi RÜMPADE KLASSIFITSEERIMISSKAALAD

A: ELi täiskasvanud veiste rümpade klassifitseerimisskaala

I Mõisted

Kasutatakse järgmisi mõisteid:

1. „rümp” – tapetud looma terve keha pärast veretustamist, siseelundite eemaldamist ja 
nülgimist;

2. „poolrümp” – toode, mis on saadud punktis 1 osutatud rümba sümmeetrilisel 
poolitamisel piki kaela-, rinna-, nimme- ja ristluulülide keskkohti ning läbi rinnaku ja 
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vaagnaliiduse keskkoha.

II Kategooriad

Täiskasvanud veiste rümbad jagatakse järgmistesse kategooriatesse:

A: kuni kaheaastaste noorte kastreerimata isasloomade rümbad;
B: muude kastreerimata isasloomade rümbad;
C: kastreeritud isasloomade rümbad;
D: poeginud emasloomade rümbad;
E: muude emasloomade rümbad.

III Liigitus

Rümpade klassifitseerimisel hinnatakse järgmist:

1. Lihakust, mis on määratletud järgmiselt:

Rümba piirkondade, eelkõige selle oluliste osade (taga-, selja- ja abaosa) areng

Lihakusklass Kirjeldus
S
Super

Kõik profiilid äärmiselt kumerad; erakordselt hea lihaste areng 
(topeltlihaselisus)

E
Suurepärane

Kõik rümba piirkonnad kumerad kuni väga kumerad; erakordselt hea 
lihaste areng

U
Väga hea

Rümba piirkonnad tervikuna ümarad; väga hea lihaste areng

R
Hea

Rümba piirkonnad tervikuna lamedad; hea lihaste areng

O
Keskpärane

Rümba piirkonnad lamedad kuni nõgusad; keskmine lihaste areng

P
Halb

Kõik rümba piirkonnad nõgusad kuni väga nõgusad; nõrk lihaste 
areng

2. Rasvasus, mis on määratletud järgmiselt:

Rasva hulk rümba välispinnal ja rinnaõõnes

Rasvasusklass Kirjeldus
1 
väga õhuke

Ilma rasvakihita või väga õhukese rasvakihiga

2 
õhuke

Õhuke rasvakiht, lihased peaaegu kõikjal nähtavad

3 
keskmine

Lihased peaaegu kõikjal rasvaga kaetud, välja arvatud taga- ja 
abaosas, õhuke rasvaladestus rinnaõõnes
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4
paks

Lihased rasvaga kaetud, kuid taga- ja abaosas veel osaliselt 
nähtavad, selgesti nähtavad rasvaladestused rinnaõõnes

5 
väga paks

Kogu rümp rasvaga kaetud; tugevad rasvaladestused rinnaõõnes

Liikmesriikidel on lubatud jagada iga punktides 1 ja 2 ette nähtud klass maksimaalselt 
kolmeks alamklassiks.

IV Esitusviis

Rümbad ja poolrümbad esitatakse:

1. ilma pea ja jalgadeta; pea eraldatakse rümbast kuklaluu ja esimese kaelalüli vahelt ning 
jalad kämblaliigesest või kanna-pöialiigesest;

2. ilma rinna- ja kõhuõõneorganiteta, koos neerude, neerurasva ja vaagnarasvaga või ilma 
nendeta;

3. ilma suguorganite ja nende juurde kuuluvate lihasteta ning emasloomadel ilma udara 
ja udararasvata.

V Klassifitseerimine ja identifitseerimine

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 853/2004 artikli 4 kohaselt tunnustatud 
tapamajad võtavad meetmeid, et tagada, et kõik sellistes tapamajades tapetud täiskasvanud 
veiste rümbad või poolrümbad, mis on tähistatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EÜ) nr 854/2004 artikli 5 lõikes 2 koostoimes I lisa I jao III peatükiga sätestatud 
tervisemärgiga, on klassifitseeritud ja identifitseeritud ELi skaala kohaselt.

Enne identifitseerimist märgistamise teel on liikmesriikidel õigus eemaldada rümpadelt või 
poolrümpadelt välisrasv, kui see on rasvaladestuse tõttu põhjendatav.

B: ELi searümpade klassifitseerimisskaala

I Määratlus

„Rümp” – tapetud sea terve või keskjoont mööda jagatud keha, mis on veretustatud ja 
puhastatud siseelunditest.

II Liigitus

Rümbad klassifitseeritakse vastavalt nende hinnangulisele tailihasisaldusele ning 
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jagatakse järgmistesse klassidesse:

Klassid Tailihasisaldus protsendina rümba massist
S vähemalt 60 (*)
E 55 või rohkem
U vähemalt 50, kuid alla 55
R vähemalt 45, kuid alla 50
O vähemalt 40, kuid alla 45
P alla 40
(*) [Liikmesriigid võivad kehtestada oma territooriumil tapetud sigade jaoks S-tähega 
tähistatud eraldi kvaliteediklassi, kui tailiha sisaldus on 60 % või rohkem.]

III Esitusviis

Rümbad esitatakse ilma keele, harjaste, sõrgade, suguorganite, neerurasva, neerude ja 
vahelihaseta.

IV Tailihasisaldus

1. Tailihasisaldust hinnatakse vastavalt komisjoni kinnitatud hindamismeetoditele. 
Kinnitada võib vaid selliseid hindamismeetodeid, mis põhinevad searümba ühe või mitme 
anatoomilise osa füüsilisel mõõtmisel ja on statistiliselt tõestatud. Hindamismeetodite 
kinnitamisel lähtutakse hinnangu vastavusest lubatud maksimaalsele statistilisele veale.

2. Siiski ei määrata rümpade kaubanduslikku väärtust kindlaks üksnes hinnangulise 
tailihasisalduse järgi.

V Rümpade identifitseerimine

Kui komisjon ei ole ette näinud teisiti, identifitseeritakse klassifitseeritud rümbad neid 
vastavalt ELi skaalale märgistades.

C: ELi lambarümpade klassifitseerimisskaala

I Määratlus

Seoses mõistetega „rümp” ja „poolrümp” kohaldatakse punkti A alapunktis I sätestatud 
määratlusi.

II Kategooriad
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Rümbad jagatakse järgmistesse kategooriatesse:

A: alla 12-kuuliste lammaste rümbad;
B: muude lammaste rümbad.

III Liigitus

1. Rümpade klassifitseerimisel kohaldatakse punkti A.III sätteid mutatis mutandis. Siiski 
asendatakse punktis A.III.1 ning A.III.2 esitatud tabeli 3. ja 4. reas sõna „tagaosa” sõnaga 
„tagaveerand”.

2. Erandina punktist 1 võib vähem kui 13 kg kaaluvate tallerümpade puhul komisjon 
rakendusaktidega, mis on vastu võetud ilma artikli 162 lõikeid 2 või 3 kohaldamata, 
lubada liikmesriikidel kasutada klassifitseerimisel järgmisi kriteeriume:

a) rümba kaal;
b) liha värvus;
c) rasvaladestus. 

IV Esitusviis

Rümbad ja poolrümbad esitatakse ilma peata (eraldatud esimese kaelalüli vahelt), 
jalgadeta (eraldatud kämblaliigesest või kanna-pöialiigesest), sabata (eraldatud kuuenda 
ja seitsmenda sabalüli vahelt), udara, suguelundite, maksa ja sisikonnata. Neerud ja 
neerurasv kuuluvad rümba juurde.

V Rümpade identifitseerimine

Klassifitseeritud rümbad ja poolrümbad identifitseeritakse neid vastavalt ühenduse 
skaalale märgistades.

Or. en

Muudatusettepanek 158
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 427

Ettepanek võtta vastu määrus
III b lisa (uus)

Parlamendi ettepanek
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III b LISA

ARTIKLIS 101 H OSUTATUD SUHKRU, ISOGLÜKOOSI JA INULIINISIIRUPI 
RIIKLIKUD JA PIIRKONDLIKUD TOOTMISKVOODID

(tonnides)

Liikmesriik või piirkond

(1)

Suhkur

(2) 

Isoglükoos

(3) 

Inuliinisiirup

(4) 

Belgia 676 235,0 114 580,2 0

Bulgaaria 0 89 198,0

Tšehhi Vabariik 372 459,3

Taani 372 383,0

Saksamaa 2 898 255,7 56 638,2

Iirimaa 0

Kreeka 158 702,0 0

Hispaania 498 480,2 53 810,2

Prantsusmaa (emamaa) 3 004 811,15 0

Prantsusmaa 
ülemeredepartemangud

432 220,05

Itaalia 508 379,0 32 492,5

Läti 0

Leedu 90 252,0

Ungari 105 420,0 250 265,8

Madalmaad 804 888,0 0 0

Austria 351 027,4

Poola 1 405 608,1 42 861,4

Portugal (mandriosa) 0 12 500,0

Assooride autonoomne piirkond 9 953,0
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Rumeenia 104 688,8 0

Sloveenia 0

Slovakkia 112 319,5 68 094,5

Soome 80 999,0 0

Rootsi 293 186,0

Ühendkuningriik 1 056 474,0 0

Horvaatia p.m. p.m. p.m.

KOKKU 13 336 741,2 720 440,8 0

Or. en

Muudatusettepanek 159
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 428, 2181

Ettepanek võtta vastu määrus
III c lisa (uus)

Parlamendi ettepanek

III c LISA

SUHKRU- VÕI ISOGLÜKOOSIKVOOTIDE ÜLEKANDMISE ÜKSIKASJALIKUD 
EESKIRJAD VASTAVALT ARTIKLILE 101 K

I

Käesolevas lisas kasutatakse järgmisi mõisteid:

a) „ettevõtjate ühinemine” – kahe või enama ettevõtja ühinemine üheks ettevõtjaks;

b) „ettevõtja võõrandamine” – kvoote omava ettevõtja varade üleandmine või üleminek 
ühele või mitmele ettevõtjale;

c) „vabriku võõrandamine” – ühele või mitmele ettevõtjale sellise tehnilise üksuse 
omandiõiguse üleandmine, milles on kõnealuse toote valmistamiseks vajalik 
sisseseade, ning mille tulemuseks on võõrandatava ettevõtja tootmise osaline või 
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täielik üleminek;

d) „vabriku rentimine” – sellise tehnilise üksuse rendileping, mille juurde kuulub 
suhkrutootmiseks vajalik sisseseade, kusjuures rendileping sõlmitakse vabriku 
tegevust arvestades vähemalt kolmeks järjestikuseks turustusaastaks ettevõtjaga, kes 
on asutatud kõnealuse vabrikuga samas liikmesriigis, kui vabriku rendile võtnud 
ettevõtjat võib pärast rendisuhte tekkimist kogu toodangu alusel käsitada ühe 
suhkrutootmisettevõtjana, kusjuures lepinguosalised kohustuvad lepingut enne 
kolmanda turustusaasta lõppu mitte lõpetama.

II

1. Suhkrutootmisettevõtjate ühinemise või võõrandamise või suhkruvabrikute 
võõrandamise korral kohandatakse kvoote järgmiselt, ilma et see piiraks punkti 2 
kohaldamist:

a) suhkrutootmisettevõtete ühinemise korral eraldab liikmesriik ühinemise 
tulemusel tekkinud ettevõtjale kvoodi, mis on võrdne enne ühinemist 
asjaomastele suhkrutootmisettevõtjate eraldatud kvootide summaga;

b) suhkrutootmisettevõtja võõrandamise korral määrab liikmesriik võõrandatava 
ettevõtja kvoodi suhkru tootmiseks ülevõtvale ettevõtjale või kui ülevõtvaid 
ettevõtjaid on mitu, määratakse kvoodid võrdeliselt võõrandatava ettevõtja 
suhkrutoodangu mahuga;

c) suhkruvabriku võõrandamise korral vähendab liikmesriik selle ettevõtja kvooti, 
kes vabriku omandi võõrandab, ja suurendab kõnealuse vabriku ostnud 
suhkrutootmisettevõtja või -ettevõtjate kvooti, lisades mahaarvatud koguse 
võrdeliselt võõrandatud vabriku tootmismahuga.

2. Kui osa suhkrupeedi- või suhkrurookasvatajaid, keda otseselt mõjutab mõni punktis 1 
osutatud tehing, avaldab selgelt soovi tarnida oma suhkrupeeti või -roogu 
suhkrutootmisettevõtjatele, kes ei osale kõnealustes tehingutes, võib liikmesriik 
määrata kvoodi ettevõtjale, kellele tootjad kavatsevad oma suhkrupeedi või -roo 
tarnida, vastavalt võõrandatava ettevõtja tootmismahule.

3. Kui muudel kui punktis 1 osutatud asjaoludel lõpetatakse:

a) suhkrutootmisettevõtja tegevus,

b) suhkrutootmisettevõtja ühe või mitme vabriku tegevus.

Liikmesriik võib määrata kõnealuse tegevuse lõpetamisega seotud kvoodid ühele või 
mitmele suhkrutootmisettevõtjale.

Kui osa tootjaid avaldab selgelt soovi tarnida oma suhkrupeeti või -roogu asjaomasele 
suhkrutootmisettevõtjale, võib liikmesriik (ka esimese lõigu alapunktis b osutatud 
juhul) määrata kõnealusele suhkrupeedi või -roo kogusele vastava osa kvoote 
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ettevõtjale, kellele tootjad kavatsevad need tooted tarnida.

4. Artikli 101 lõikes 5 osutatud erandi kasutamise puhul võib kõnealune liikmesriik 
nõuda, et asjaomased suhkrupeedikasvatajad ja suhkruettevõtjad lisaksid oma 
majandusharusisestesse kokkulepetesse eritingimused, et kõnealune liikmesriik saaks 
kohaldada käesoleva jao punkte 2 ja 3.

5. Suhkrutootmisettevõtjale kuuluva vabriku rentimise korral võib liikmesriik 
vähendada vabrikut rendile andva ettevõtja kvoote ning määrata kvoodist 
mahaarvatud osa ettevõtjale, kes võtab vabriku rendile suhkru tootmise eesmärgil.

Kui rendisuhe lõpetatakse I punkti alapunktis d osutatud kolme turustusaasta jooksul, 
tühistab liikmesriik tagasiulatuvalt vastavalt käesoleva punkti esimesele lõigule 
kehtestatud kvootide kohandamise alates rendisuhte jõustumise kuupäevast. Kui 
rendisuhe lõpeb vääramatu jõu tõttu, ei ole liikmesriik kohustatud kohandamist 
tühistama.

6. Kui suhkrutootmisettevõtja ei suuda enam tagada ELi eeskirjadega ette nähtud 
kohustuste täitmist asjaomaste suhkrupeedi- või suhkrurootootjate suhtes ning kui 
selle olukorra on kindlaks teinud kõnealuse liikmesriigi asjaomased asutused, võib 
liikmesriik määrata osa asjaomastest kvootidest üheks või mitmeks turustusaastaks 
ühele või mitmele suhkrutootmisettevõtjale võrdeliselt üleantava ettevõtja 
tootmismahuga.

7. Kui liikmesriik on andnud suhkrutootmisettevõtjale hinna- ja turustustagatisi seoses 
suhkrupeedi töötlemisega etüülalkoholiks, võib liikmesriik kokkuleppel kõnealuse 
ettevõtja ja asjaomaste suhkrupeedikasvatajatega määrata kõik suhkrutootmiskvoodid 
või osa neist üheks või mitmeks turustusaastaks ühele või mitmele teisele ettevõtjale.

III

Isoglükoositootmisettevõtjate ühinemise või ülemineku või isoglükoositootmisvabriku 
üleandmise korral võib liikmesriik määrata asjaomased kvoodid isoglükoosi tootmiseks 
ühele või mitmele ettevõtjale, sõltumata sellest, kas neil on tootmiskvoot.

IV

Vastavalt II ja III jaole võetud meetmed võib jõustada ainult juhul, kui on täidetud 
järgmised tingimused:

a) kõigi asjaomaste osapoolte huvisid on arvesse võetud;

b) asjaomase liikmesriigi arvates parandavad need tõenäoliselt suhkrupeedi, suhkruroo 
ja suhkrutootmissektori struktuuri;

c) need on seotud ettevõtjatega, kes on asutatud samal territooriumil, millele on 
määratud kvoot III b lisas.
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V

Kui ühinemine või üleminek toimub 1. oktoobri ja sellele järgneva aasta 30. aprilli vahel, 
jõustuvad II ja III jaos nimetatud meetmed jooksval turustusaastal.

Kui ühinemine või võõrandamine toimub 1. mai ja sama aasta 30. septembri vahel, 
võetakse II ja III jaos nimetatud meetmed järgmisel turustusaastal.

VI

Kui kohaldatakse II ja III jagu, teavitavad liikmesriigid komisjoni kohandatud kvootidest 
hiljemalt 15 päeva jooksul pärast V jaos osutatud ajavahemike lõppu.

Or. en

Muudatusettepanek 160
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 429

Ettepanek võtta vastu määrus
III d lisa (uus)

Parlamendi ettepanek

III d LISA
Artiklis 101 sätestatud suhkrupeedi ostutingimused

I PUNKT

Käesolevas lisas tähendab mõiste „lepinguosalised”:

a) suhkrutootmisettevõtjaid (edaspidi „tootjad”);

b) suhkrupeedimüüjaid (edaspidi „müüjad”).

II PUNKT

1. Tarnelepingud sõlmitakse kindlaksmääratud kvoodikohase suhkrupeedi koguste 
kohta kirjalikult.

2. Tarnelepingutes täpsustatakse, kas ja millistel tingimustel võib suhkrupeedi lisakogust 
tarnida.
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III PUNKT

1. Tarnelepingutes märgitakse käesoleva määruse artikli 101 lõike 2 a punktis a ja 
vajaduse korral punktis b osutatud peedikoguste ostuhinnad. Artikli 101 lõike 2 a 
punktis a nimetatud koguste puhul ei tohi need hinnad olla madalamad kui käesoleva 
määruse artikli 101 g lõikes 1 nimetatud kvoodikohase suhkrupeedi miinimumhind.

2. Tarnelepingutes sätestatakse suhkrupeedile ettenähtud suhkrusisaldus. Lepingud 
hõlmavad erinevaid suhkrusisaldusi näitavaid ümberarvestusskaalasid ning 
koefitsiente, mida kasutatakse tarnitud suhkrupeedikoguste ümberarvestamiseks 
tarnelepingus osutatud suhkrusisalduste vastavate koguste puhul.

See skaala põhineb erinevatel suhkrusisaldustel ja vastaval saagisel.

3. Kui müüja on sõlminud tootjaga käesoleva määruse artikli 101 lõike 2 a punktis a 
nimetatud suhkrupeedi tarnelepingu, käsitatakse kõiki selle müüja tarneid, mis on 
ümber arvestatud kooskõlas käesoleva punkti alapunktiga 2, artikli 101 lõike 2 a 
punkti a alla kuuluvatena, kui need ei ületa lepingus kindlaksmääratud 
suhkrupeedikogust.

4. Kui tootjad toodavad põhikvoodist väiksema koguse suhkrut sellest suhkrupeedist, 
mille kohta nad on sõlminud külvieelsed tarnelepingud vastavalt artikli 101 lõike 2 a 
punktile a, jaotavad nad suhkrupeedikoguse, mis vastab tema põhikvoodi ulatuses mis 
tahes lisatoodangule, müüjate vahel, kellega nad on sõlminud külvieelsed 
tarnelepingud artikli 101 lõike 2 a punktis a määratletud tähenduses.

Majandusharusisesed kokkulepped võivad käesolevast sättest kõrvale kalduda.

IV PUNKT

1. Tarnelepingutes sätestatakse suhkrupeeditarnete järgustamine ja tavapärane kestus.

2. Lõikes 1 nimetatud sätted on eelmisel turustusaastal kohaldatud sätted, võttes arvesse 
tegelikku toodangutaset; majandusharusisesed kokkulepped võivad käesolevast sättest 
kõrvale kalduda.

V PUNKT

1. Tarnelepingutes sätestatakse suhkrupeedi kogumispunktid.

2. Kui müüjad ja tootjad on eelnevaks turustusaastaks tarnelepingu juba sõlminud, 
jäävad kasutusele kogumispunktid, milles müüja ja tootja on kõnealusel 
turustusaastal toimuvate tarnete suhtes kokku leppinud. Majandusharusisesed 
kokkulepped võivad käesolevast sättest kõrvale kalduda.
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3. Tarnelepingutes sätestatakse, et laadimiskulud ja kogumispunktidest äraviimise 
veokulud katab tootja vastavalt erikokkulepetele, mis tuginevad enne eelmist suhkru 
turustusaastat kehtinud kohalikele eeskirjadele või tavadele.

4. Taanis, Kreekas, Hispaanias, Iirimaal, Portugalis, Soomes ja Ühendkuningriigis, kus 
suhkrupeeti tarnitakse tingimuse „vabastatud tehase väravas” alusel, kehtestatakse 
tarnelepinguga tootjatele kohustus aidata kaasa laadimis- ja veokulude katmisele ja 
sätestatakse vastav protsendimäär või summa.

VI PUNKT

1. Tarnelepingutes sätestatakse suhkrupeedi vastuvõtupunktid.

2. Kui müüjad ja tootjad on eelmiseks turustusaastaks tarnelepingu juba sõlminud, 
jäävad kasutusele vastuvõtupunktid, milles müüja ja tootja on kõnealusel 
turustusaastal toimuvate tarnete suhtes kokku leppinud. Majandusharusisesed 
kokkulepped võivad käesolevast sättest kõrvale kalduda.

VII PUNKT

1. Tarnelepingutes sätestatakse suhkrusisalduse määramine polarimeetri näidu abil. 
Vastuvõtmisel võetakse suhkrupeedist proov.

2. Majandusharusisestes kokkulepetes võidakse sätestada, et proovid võetakse muul 
etapil. Sellisel juhul sätestatakse tarnelepingus parandus suhkrusisalduse languse 
kompenseerimiseks suhkrupeedi vastuvõtu ja proovivõtmise vahel.

VIII PUNKT

Tarnelepingutes sätestatakse, et brutomass, pakendikaal ja suhkrusisaldus määratakse 
kindlaks vastavalt ühele järgnevatest toimingutest:

a) tootja ja suhkrupeeditootjate kutseorganisatsiooni poolt ühiselt, kui nii on sätestatud 
majandusharusiseses kokkuleppes;

b) tootja poolt suhkrupeedikasvatajate kutseorganisatsiooni järelevalve all;

c) tootja poolt asjaomase liikmesriigi poolt tunnustatud eksperdi järelevalve all 
tingimusel, et müüja katab selle kulud.

IX PUNKT

1. Tarnelepingu kohaselt peab tootja täitma kogu tarnitava suhkrupeedikoguse suhtes 
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üht või mitut järgmistest kohustustest:

a) tagastama müüjale tarnitud suhkrupeedikogusele vastavad värsked 
pressimisjäägid tasuta otse tehasest;

b) tagastama müüjale tasuta osa jääke pressitult, kuivatatult või kuivatatud 
melassina otse tehasest;

c) tagastama müüjale otse tehasest pressitud või kuivatatud pressimisjäägid; sellisel 
juhul võib tootja nõuda müüjalt pressimise või kuivatamise kulude hüvitamist;

d) maksma müüjale kompensatsiooni, arvestades kõnealuste pressimisjääkide 
müügivõimalusi.

Kui osa kogu tarnitavast suhkrupeedikogusest käideldakse teisiti, kehtestatakse 
tarnelepinguga rohkem kui üks esimese alapunktiga ette nähtud kohustusest.

2.  Majandusharusisestes kokkulepetes võidakse sätestada, et suhkrupeedi 
pressimisjäägid tarnitakse muul etapil, kui on osutatud alapunkti 1 alapunktides a, b 
ja c.

X PUNKT

1. Tarnelepingutes määratakse kindlaks ettemaksete ja suhkrupeedi ostuhinna tasumise 
tähtajad.

2. Alapunktis 1 osutatud tähtajad on samad, mis kehtisid eelmisel turustusaastal. 
Majandusharusisesed kokkulepped võivad käesolevast sättest kõrvale kalduda.

XI PUNKT

Kui tarnelepingutes sätestatakse eeskirjad küsimuste kohta, mida käsitletakse käesolevas 
lisas, või kui need lepingud sisaldavad muid küsimusi reguleerivaid sätteid, ei tohi nende 
sätted ja nende toime sattuda vastuollu käesoleva lisaga.

XII PUNKT

1. Käesoleva määruse II lisa I a osa punktis 11 nimetatud majandusharusisestes 
lepingutes peavad sisalduma sätted vahekohtumenetluse kohta.

2. Kui majandusharusisestes kokkulepetes ühenduse, piirkondlikul või kohalikul 
tasandil sätestatakse eeskirjad, mis käsitlevad käesolevas määruses käsitletud 
küsimusi või sisaldavad muid küsimusi käsitlevaid sätteid, ei või nende eeskirjade 
sätted ja toime sattuda vastuollu käesoleva lisaga.

3. Alapunktis 2 osutatud lepingutes sätestatakse eelkõige:
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a) eeskirjad, mis käsitlevad müüjatele selliste suhkrupeedikoguste tarnimist, mida 
tootja otsustab enne külvi osta suhkrutootmiseks kvoodi piires;

b) punkti III alapunktis 4 osutatud jaotamist käsitlevad eeskirjad;

c) punkti III alapunktis 2 osutatud ümberarvestamisskaala;

d) eeskirjad, mis käsitlevad toodetavate suhkrupeedisortide seemnete valikut ja 
tarnimist;

e) tarnitava suhkrupeedi minimaalne suhkrusisaldus;

f) tootja ja müüjate esindajate vahelise konsultatsiooni tingimused, enne kui on 
kindlaks määratud suhkrupeedi tarnete alguskuupäev;

g) lisatasude maksmine müüjatele ennetähtaegse või hilinenud tarne eest;

h) üksikasjad, mis käsitlevad:

i) punkti IX lõike 1 punktis b osutatud suhkrupeedi pressimisjääkide kogust;
ii) punkti IX lõike 1 punktis c osutatud hüvitist;
iii) punkti IX lõike 1 punktis d osutatud hüvitist;

i) pressimisjääkide kõrvaldamine müüja poolt;

j) ilma et see piiraks käesoleva määruse artikli 101 g lõike 1 kohaldamist, 
eeskirjad, mis käsitlevad suhkru sekkumishinna ja tegeliku müügihinna vahe 
jaotamist tootja ja müüjate vahel.

XIII PUNKT

Kui ei ole sõlmitud majandusharusisest kokkulepet selle kohta, kuidas tuleks jaotada 
müüjate vahel kvoodi piires suhkru tootmiseks ettenähtud suhkrupeedi kogused, mida 
suhkrutootja soovib enne külvi osta, võib asjaomane liikmesriik sätestada kõnealuse 
jaotamise eeskirjad.

Kõnealuste eeskirjadega võib suhkrupeedi müüjatele, kes tavapäraselt tarnivad ühistutele, 
anda tarneõigused, mida neil ei oleks kõnealustesse ühistutesse kuulumise korral.

Or. en

Muudatusettepanek 161
Michel Dantin



AM\921910ET.doc 99/114 PE501.994v01-00

ET

Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 2209

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – II osa – punkt 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

17 a) „Crémant” – kaitstud 
päritolunimetuse või kolmanda riigi 
geograafilise tähisega valge või roosa 
kvaliteetvahuvein, mis on toodetud 
järgmisi tingimusi järgides:
a) viinamarjad on koristatud käsitsi;
b) vein on tehtud virdest, mis on saadud 
tervete või seemneteta viinamarjade 
pressimisel. 150 kg viinamarjade kohta ei 
tohi tulla rohkem kui 100 liitrit virret;
c) maksimaalne vääveldioksiidi sisaldus ei 
ületa 150 mg/l;
d) suhkrusisaldus on alla 50 g/l;
e) veinis tekkis süsihappegaas pudelis 
järelkääritamisel;
f) veini on hoitud ühes ja samas ettevõttes 
pidevalt kontaktis settega vähemalt 
üheksa kuud alates kuvee valmistamisest;
g) sete on eraldatud veinist dégorgement-
meetodil.
Nimetus „Crémant” märgitakse 
kvaliteetvahuveini sildile koos kaitstud 
päritolunimetuse või asjaomase kolmanda 
riigi geograafilise tähisega seotud 
piiritletud ala aluseks oleva geograafilise 
üksuse nimega.
Esimese lõigu punkti a ega teist lõiku ei 
kohaldata tootjate suhtes, kelle nimetust 
"„crémant” sisaldav kaubamärk on 
registreeritud enne 1. märtsi 1986.

Or. en

Muudatusettepanek 162
Michel Dantin
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Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 2210-2213

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – III osa – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] [...]

2. Käesolevas osas tähendavad 
„piimatooted” tooteid, mis on saadud ainult 
piimast, arvestades, et nende 
valmistamiseks vajalikke aineid võib lisada 
juhul, kui neid aineid ei kasutata mõne 
piima koostisaine täielikuks või osaliseks 
asendamiseks.

2. Käesolevas osas tähendavad 
„piimatooted” tooteid, mis on saadud ainult 
piimast, arvestades, et nende 
valmistamiseks vajalikke aineid võib lisada 
juhul, kui neid aineid ei kasutata mõne 
piima koostisaine täielikuks või osaliseks 
asendamiseks.

Ainult piimatoodetele reserveeritakse: Ainult piimatoodetele reserveeritakse:

a) järgmised kõigil turustusetappidel 
kasutatavad nimetused:

a) järgmised kõigil turustusetappidel 
kasutatavad nimetused:

i) vadak; i) vadak;
ii) koor; ii) koor;

iii) või; iii) või;
iv) pett; iv) pett;

v) võiõli; v) võiõli;
vi) kaseiinid; vi) kaseiinid;

vii) veevaba piimarasv; vii) veevaba piimarasv;
viii) juust; viii) juust;

ix) jogurt; ix) jogurt;
x) keefir; x) keefir;

xi) kumõss; xi) kumõss;
xii) viili/fil; xii) viili/fil;

xiii) smetana; xiii) smetana;
xiv) fil; xiv) fil;

xiv a) kohupiim;
xiv b) hapukoor;
Xiv c) rjaženka;
xivd) rūgušpiens;

b) nimed direktiivi 2000/13/EÜ artiklis 5 
määratletud tähenduses, mida tegelikult 

b) nimed direktiivi 2000/13/EÜ artiklis 5 
määratletud tähenduses, mida tegelikult 
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piimatoodete kohta kasutatakse. piimatoodete kohta kasutatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 163
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 2214

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – V osa – II jaotis

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II Mõisted II Mõisted

1) „kodulinnuliha” – inimtoiduks sobiv 
kodulinnuliha, mis ei ole läbinud mingit 
töötlust peale külmtöötluse;

1) „kodulinnuliha” – inimtoiduks sobiv 
kodulinnuliha, mis ei ole läbinud mingit 
töötlust peale külmtöötluse;

2) „värske kodulinnuliha” – kodulinnuliha, 
mida ei ole kunagi külmutamisega 
jäigastatud ning mida tuleb kogu aeg hoida 
temperatuuril, mis ei ole madalam kui − 
2 °C ega kõrgem kui + 4 °C. Liikmesriigid 
võivad siiski kehtestada veidi erinevad 
temperatuurinõuded minimaalse pikkusega 
ajavahemikuks, mis on vajalik värske 
kodulinnuliha lõikamiseks ja käitlemiseks 
jaemüügipoodides või müügipunktide 
abihoonetes, kui lõikamise ja käitlemise 
eesmärk on üksnes tarbijale kohapeal 
müümine;

2) „värske kodulinnuliha” – kodulinnuliha, 
mida ei ole kunagi külmutamisega 
jäigastatud ning mida tuleb kogu aeg hoida 
temperatuuril, mis ei ole madalam kui − 
2 °C ega kõrgem kui + 4 °C. Liikmesriigid 
võivad siiski kehtestada veidi erinevad 
temperatuurinõuded minimaalse pikkusega 
ajavahemikuks, mis on vajalik värske 
kodulinnuliha lõikamiseks ja käitlemiseks 
jaemüügipoodides või müügipunktide 
abihoonetes, kui lõikamise ja käitlemise 
eesmärk on üksnes tarbijale kohapeal 
müümine;

3) „külmutatud kodulinnuliha” –
kodulinnuliha, mis tuleb külmutada nii 
kiiresti kui võimalik normaalse 
tapatoimingu piires ning mida ei tohi hoida 
kõrgemal temperatuuril kui − 12 °C;

3) „külmutatud kodulinnuliha” –
kodulinnuliha, mis tuleb külmutada nii 
kiiresti kui võimalik normaalse 
tapatoimingu piires ning mida ei tohi hoida 
kõrgemal temperatuuril kui − 12 °C;

4) „kiirkülmutatud kodulinnuliha” –
kodulinnuliha, mida hoitakse kogu aeg 
temperatuuril, mis ei ole kõrgem kui –
18 °C, millest kõrvalekalded on sätestatud 
nõukogu direktiivis 89/108/EMÜ;

4) „kiirkülmutatud kodulinnuliha” –
kodulinnuliha, mida hoitakse kogu aeg 
temperatuuril, mis ei ole kõrgem kui –
18 °C, millest kõrvalekalded on sätestatud 
nõukogu direktiivis 89/108/EMÜ;

5) „kodulinnulihast valmistis” –
kodulinnuliha, sealhulgas kodulinnuliha, 
mis on peenestatud, millele on lisatud 

5) „kodulinnulihast valmistis” –
kodulinnuliha, sealhulgas kodulinnuliha, 
mis on peenestatud, millele on lisatud 
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toidu- või maitseaineid või lisandeid või 
mida on töödeldud viisil, millest ei piisa 
lihaskiu sisemise struktuuri muutmiseks;

toidu- või maitseaineid või lisandeid või 
mida on töödeldud viisil, millest ei piisa 
lihaskiu sisemise struktuuri muutmiseks;

6) „värskest kodulinnulihast valmistis” –
kodulinnulihast valmistis, mille 
valmistamisel on kasutatud värsket 
kodulinnuliha. 

6) „värskest kodulinnulihast valmistis” –
kodulinnulihast valmistis, mille 
valmistamisel on kasutatud värsket 
kodulinnuliha. 

Liikmesriigid võivad siiski kehtestada 
veidi erinevad temperatuurinõuded, mida 
kohaldatakse minimaalse pikkusega 
ajavahemiku jooksul ja üksnes sellises 
ulatuses, mis on vajalik värskest 
kodulinnulihast valmististe tööstuslikul 
tootmisel lõikamise ja käitlemise 
hõlbustamiseks;

Liikmesriigid võivad siiski kehtestada 
veidi erinevad temperatuurinõuded, mida 
kohaldatakse minimaalse pikkusega 
ajavahemiku jooksul ja üksnes sellises 
ulatuses, mis on vajalik värskest 
kodulinnulihast valmististe tööstuslikul 
tootmisel lõikamise ja käitlemise 
hõlbustamiseks;

7) „kodulinnulihatooted” – määruse (EÜ) 
nr 853/2004 I lisa punktis 7.1 määratletud 
lihatooted, mille valmistamisel kasutatakse 
kodulinnuliha.

7) „kodulinnulihatooted” – määruse (EÜ) 
nr 853/2004 I lisa punktis 7.1 määratletud 
lihatooted, mille valmistamisel kasutatakse 
kodulinnuliha.

Kodulinnuliha turustatakse ühes 
järgmistest seisunditest:
– värske,
– külmutatud,
– kiirkülmutatud.

Or. en

Muudatusettepanek 164
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 431

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – V a osa (uus)

Parlamendi ettepanek

V a osa. Liigi Gallus gallus kanade munad

I Kohaldamisala

1) Käesolevat osa kohaldatakse liidus toodetud, kolmandatest riikidest imporditud või 
liidust eksportimiseks ettenähtud munade turustamisele liidu sees.
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2) Liikmesriigid võivad kehtestada erandeid käesoleva lisa käesolevas osas sätestatud 
nõuetest, välja arvatud III punkti alapunktis 3 sätestatud nõudest, munade puhul, mille 
tootja müüb otse lõpptarbijale:

a) tootmiskohas või

b) kohalikul turul või lävemüüki kasutades asjaomase liikmesriigi tootmispiirkonnas.

Kui tehakse selline erand, peab iga tootja saama valida, kas kohaldada seda erandit või 
mitte. Kui kõnealust erandit kohaldatakse, ei või kasutada kvaliteedi- ja kaaluklassidesse 
liigitamist.

Liikmesriik võib vastavalt siseriiklikule õigusele kehtestada määratlused mõistetele 
„kohalik turg”, „lävemüük” ja „tootmispiirkond”.

II Kvaliteedi- ja kaaluklassidesse liigitamine

1) Munad liigitatakse järgmistesse kvaliteediklassidesse:

– A-klass ehk värsked munad;
– B-klass.

2. A-klassi munad liigitatakse ka kaalu järgi. Kaalu järgi liigitamist ei nõuta siiski munade 
puhul, mis tarnitakse toiduainetetööstusele ja väljapoole toiduainetetööstust.

3. B-klassi mune tarnitakse ainult toiduainetööstusele ja muule kui toiduainetetööstusele.

III Munade märgistamine

1. A-klassi munad märgistatakse tootjakoodiga.

B-klassi munad märgistatakse tootjakoodi ja/või mõne muu viitega.

Liikmesriigid võivad anda sellest nõudest vabastuse B-klassi munade puhul, kui need 
munad turustatakse üksnes nende territooriumil.

2. Punkti 1 kohane munade märgistamine toimub tootmiskohas või esimeses 
pakkimiskeskuses, kuhu munad tarnitakse.

3. Asjaomase liikmesriigi tootmispiirkonna kohalikul turul tootjalt otse lõpptarbijale 
müüdavad munad märgistatakse vastavalt punktile 1.

Liikmesriigid võivad kõnealusest nõudest vabastada tootjad, kellel on kuni 50 munakana, 
tingimusel et müügikohas on märgitud kõnealuse tootja nimi ja aadress.

Or. en
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Muudatusettepanek 165
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 432, 433

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – VI osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

VI osa. Võiderasvad VI osa. Võiderasvad

I. Müügi kirjeldus
Kui artiklis 60 märgitud tooted ei vasta 
lisas kehtestatud nõuetele, ei tohi neid 
töötlemata kujul lõpptarbijale tarnida või 
temale üle anda ei otse ega ka restoranide, 
haiglate, sööklate või teiste samalaadsete 
asutuste kaudu.

Kui artiklis 60 märgitud tooted ei vasta 
lisas kehtestatud nõuetele, ei tohi neid 
töötlemata kujul lõpptarbijale tarnida või 
temale üle anda ei otse ega ka restoranide, 
haiglate, sööklate või teiste samalaadsete 
asutuste kaudu.

Nende toodete müüginimetused on esitatud 
käesolevas osas.

Nende toodete müüginimetused on esitatud 
käesolevas osas.

Allpool esitatud müüginimetusi 
kasutatakse üksnes toodete kohta, mis 
kuuluvad järgmiste CN-koodide alla ja 
mille rasvasisaldus on vähemalt 10 %, kuid 
mitte üle 90 % massist:

Allpool esitatud müüginimetusi 
kasutatakse üksnes toodete kohta, mis 
kuuluvad järgmiste CN-koodide alla ja 
mille rasvasisaldus on vähemalt 10 %, kuid 
mitte üle 90 % massist:

a) piimarasvad, mille CN-kood on 0405 ja 
ex 2106;

a) piimarasvad, mille CN-kood on 0405 ja 
ex 2106;

b) rasvad, mille CN-kood on ex 1517; b) rasvad, mille CN-kood on ex 1517;

c) rasvad, mis koosnevad taimse ja/või 
loomse päritoluga toodetest, mille CN-
kood on ex 1517 ja ex 2106.

c) rasvad, mis koosnevad taimse ja/või 
loomse päritoluga toodetest, mille CN-
kood on ex 1517 ja ex 2106.

Rasvasisaldus peab soola arvestamata 
olema vähemalt kaks kolmandikku nende 
toodete kuivainest.

Rasvasisaldus peab soola arvestamata 
olema vähemalt kaks kolmandikku nende 
toodete kuivainest.

Neid müüginimetusi kohaldatakse üksnes 
toodete suhtes, mis on 20 °C juures tahked 
ja sobivad kasutamiseks võidena.

Neid müüginimetusi kohaldatakse üksnes 
toodete suhtes, mis on 20 °C juures tahked 
ja sobivad kasutamiseks võidena.

Neid määratlusi ei kohaldata: Neid määratlusi ei kohaldata:

a) selliste toodete nimetuse suhtes, mille 
eripära on traditsioonilisest kasutusest 
teada, ja/või kui nimetus iseloomustab 
selgelt toote eripära;

a) selliste toodete nimetuse suhtes, mille 
eripära on traditsioonilisest kasutusest 
teada, ja/või kui nimetus iseloomustab 
selgelt toote eripära;
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b) kontsentreeritud toodete suhtes (või, 
margariin, rasvasegu), mille rasvasisaldus 
on vähemalt 90 %.

b) kontsentreeritud toodete suhtes (või, 
margariin, rasvasegu), mille rasvasisaldus 
on vähemalt 90 %.

II Mõisted
1. Kui toode on saadud vahetult piimast 
või koorest, võib koos käesoleva lisa liite 
A osa punktis 1 sätestatud mõistega „või” 
kasutada mõistet „traditsiooniline”.
Käesolevas punktis tähendab mõiste 
„koor” piimast saadud toodet, mis kujutab 
endast vähemalt 10 % 
piimarasvasisaldusega õli-vees-tüüpi 
emulsiooni.
2. Käesoleva lisa liites osutatud toodete 
kohta ei tohi kasutada mõisteid, millega 
märgitakse, vihjatakse või viidatakse 
rasvasisaldusele, mis on erinev 
kõnealuses liites osutatud 
rasvasisaldustest.
3. Erandina punktist 2 võib lisaks:
a) mõistet „vähendatud rasvasisaldusega” 
kasutada käesoleva lisa liites nimetatud 
toodete puhul, mille rasvasisaldus on 
suurem kui 41 %, kuid väiksem kui 62 %;
b) mõistet „väherasvane” või „madala 
rasvasusega” võib kasutada käesoleva lisa 
liites nimetatud toodete puhul, mille 
rasvasisaldus on kuni 41 %.
Mõisteid „vähendatud rasvasisaldusega”, 
„madala rasvasisaldusega” ja 
„väherasvane” võib kasutada ka 
käesoleva lisa liites kasutatud vastavate 
mõistete „kolmveerandrasvane” ja 
„poolrasvane” asemel.

Or. en

Muudatusettepanek 166
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 2222-2224
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Ettepanek võtta vastu määrus
VII lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

VII LISA VII LISA
ARTIKLIS 62 OSUTATUD 
VEINIVALMISTUSTAVAD

ARTIKLIS 62 OSUTATUD 
VEINIVALMISTUSTAVAD

I osa I osa
Rikastamine, hapestamine ja 

hapetustamine teatavates 
viinamarjakasvatusvööndites

Rikastamine, hapestamine ja 
hapetustamine teatavates 

viinamarjakasvatusvööndites
[...] [...] 

C. Hapestamine ja hapetustamine C. Hapestamine ja hapetustamine
1. Värskeid viinamarju, viinamarjavirret, 
käärivat viinamarjavirret, käärivat 
toorveini ja veini võib töödelda järgmiselt:

1. Värskeid viinamarju, viinamarjavirret, 
käärivat viinamarjavirret, käärivat 
toorveini ja veini võib töödelda järgmiselt:

a) hapetustamine 
viinamarjakasvatusvööndites A, B ja C I;

a) hapetustamine 
viinamarjakasvatusvööndites A, B ja C I;

b) hapestamine ja hapetustamine 
viinamarjakasvatusvööndites C I, C II ja 
C III a, piiramata käesoleva osa punkti 7 
kohaldamist; või

b) hapestamine ja hapetustamine 
viinamarjakasvatusvööndites C I, C II ja 
C III a, piiramata käesoleva osa punkti 7 
kohaldamist; või

c) hapestamine viinamarjakasvatusvööndis 
C III b.

c) hapestamine viinamarjakasvatusvööndis 
C III b.

2. Punktis 1 osutatud saadusi, välja arvatud 
veini, võib hapestada ainult piirini, mis 
liitri kohta väljendub 1,50 g grammini liitri 
kohta viinhappes väljendatuna või 
20 milliekvivalendini.

2. Punktis 1 osutatud saadusi, välja arvatud 
veini, võib hapestada ainult piirini, mis 
liitri kohta väljendub 1,50 g grammini liitri 
kohta viinhappes väljendatuna või 
20 milliekvivalendini.

3. Veine võib hapestada ainult 
2,50 grammini liitri kohta viinhappes 
väljendatuna või 33,3 milliekvivalendini.

3. Veine võib hapestada ainult 
2,50 grammini liitri kohta viinhappes 
väljendatuna või 33,3 milliekvivalendini.

4. Veine võib hapetustada ainult 
1 grammini liitri kohta viinhappes 
väljendatuna või 13,3 milliekvivalendini 
liitri kohta.

4. Veine võib hapetustada ainult 
1 grammini liitri kohta viinhappes 
väljendatuna või 13,3 milliekvivalendini 
liitri kohta.

5. Kontsentreerimiseks määratud 
viinamarjavirret võib hapetustada osaliselt.

5. Kontsentreerimiseks määratud 
viinamarjavirret võib hapetustada osaliselt.

6. Olenemata punktist 1 võivad 
liikmesriigid erandlike 
ilmastikutingimustega aastatel 

6. Olenemata punktist 1 võivad 
liikmesriigid erandlike 
ilmastikutingimustega aastatel 
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viinamarjakasvatusvööndites A ja B lubada 
punktis 1 osutatud saaduste hapestamist 
käesoleva osa punktides 2 ja 3 osutatud 
tingimustel.

viinamarjakasvatusvööndites A ja B lubada 
punktis 1 osutatud saaduste hapestamist 
käesoleva osa punktides 2 ja 3 osutatud 
tingimustel.

7. Ühe ja sama saaduse hapestamine ja 
rikastamine, välja arvatud komisjoni poolt 
delegeeritud õigusaktidega artikli 59 
lõike 1 kohaselt vastu võetavate erandite 
korral, ning hapestamine ja hapetustamine 
ei ole koos lubatud

7. Ühe ja sama saaduse hapestamine ja 
rikastamine, välja arvatud artikli 62 
lõikes 2 viidatud menetluse kohaselt vastu 
võetavate erandite korral, ning hapestamine 
ja hapetustamine ei ole koos lubatud.

D. Töötlemine D. Töötlemine
1. Punktides B ja C nimetatud menetlused, 
välja arvatud veini hapestamine ja 
hapetustamine, on lubatud üksnes siis, kui 
seda tehakse tingimuste alusel, mille 
komisjon määrab kindlaks delegeeritud 
õigusaktidega vastavalt artikli 59 lõikele 1
samal ajal, kui värsketest viinamarjadest, 
viinamarjavirdest, käärivast 
viinamarjavirdest või käärivast toorveinist 
tehakse vein või muu otsetarbimiseks 
mõeldud veinisektori jook, välja arvatud 
vahuvein või gaseeritud vahuvein, ja kui 
seda tehakse viinamarjakasvatusvööndis, 
kus kasutatud värsked viinamarjad on 
korjatud.

1. Punktides B ja C nimetatud menetlused, 
välja arvatud veini hapestamine ja 
hapetustamine, on lubatud üksnes siis, kui 
seda tehakse samal ajal, kui värsketest 
viinamarjadest, viinamarjavirdest, 
käärivast viinamarjavirdest või käärivast 
toorveinist tehakse vein või muu 
otsetarbimiseks mõeldud veinisektori jook, 
välja arvatud vahuvein või gaseeritud 
vahuvein, ja kui seda tehakse 
viinamarjakasvatusvööndis, kus kasutatud 
värsked viinamarjad on korjatud.

2. Veinide kontsentreerimine toimub samas 
viinamarjakasvatusvööndis, kus kasutatud 
värsked viinamarjad on korjatud.

2. Veinide kontsentreerimine toimub samas 
viinamarjakasvatusvööndis, kus kasutatud 
värsked viinamarjad on korjatud.

3. Veinide hapestamine ja hapetustamine 
toimub ainult veinivalmistamisettevõttes ja 
viinamarjakasvatusvööndis, kus kõnealuse 
veini valmistamiseks kasutatud 
viinamarjad on korjatud.

3. Veinide hapestamine ja hapetustamine 
toimub ainult veinivalmistamisettevõttes ja 
viinamarjakasvatusvööndis, kus kõnealuse 
veini valmistamiseks kasutatud 
viinamarjad on korjatud.

4. Igast punktis 1, 2 ja 3 viidatud 
menetlusest tuleb teatada pädevatele 
asutustele. Sama nõuet kohaldatakse 
kontsentreeritud viinamarjavirde, 
puhastatud kontsentreeritud 
viinamarjavirde ja sahharoosi koguste 
suhtes, mida seoses oma 
ettevõtlustegevusega valdavad füüsilised 
või juriidilised isikud või isikute rühmad, 
eelkõige tootjad, villijad, töötlejad ja 
hulgikauplejad, kelle komisjon määrab 

4. Igast punktis 1, 2 ja 3 viidatud 
menetlusest tuleb teatada pädevatele 
asutustele. Sama nõuet kohaldatakse 
kontsentreeritud viinamarjavirde, 
puhastatud kontsentreeritud 
viinamarjavirde ja sahharoosi koguste 
suhtes, mida seoses oma 
ettevõtlustegevusega valdavad füüsilised 
või juriidilised isikud või isikute rühmad, 
eelkõige tootjad, villijad, töötlejad ja 
hulgikauplejad ning seda kohaldatakse 
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kindlaks delegeeritud õigusaktidega 
vastavalt artikli 59 lõikele 1, ning seda 
kohaldatakse samal ajal ja samas kohas kui 
värskete viinamarjade, viinamarjavirde, 
kääriva viinamarjavirde ja vaadiveini 
suhtes. Nende koguste teatamise võib 
asendada sissekandega kauba saabumise ja 
varude kasutamise registris.

samal ajal ja samas kohas kui värskete 
viinamarjade, viinamarjavirde, kääriva 
viinamarjavirde ja vaadiveini suhtes. 
Nende koguste teatamise võib asendada 
sissekandega kauba saabumise ja varude 
kasutamise registris.

5. Iga punktis B ja C osutatud menetlus 
kajastatakse vastavalt artiklis 103 
sätestatud saatedokumendis, mille alusel 
need menetlused läbinud tooted ringlusse 
lubatakse.

5. Iga punktis B ja C osutatud menetlus 
kajastatakse vastavalt artiklis 103 
sätestatud saatedokumendis, mille alusel 
need menetlused läbinud tooted ringlusse 
lubatakse.

6. Neid menetlusi, välja arvatud 
erakordsete ilmastikutingimustega 
põhjendatud erandjuhtudel, ei tohi 
kasutada:

6. Neid menetlusi, välja arvatud 
erakordsete ilmastikutingimustega 
põhjendatud erandjuhtudel, ei tohi 
kasutada:

a) viinamarjakasvatusvööndis C pärast 
1. jaanuari;

a) viinamarjakasvatusvööndis C pärast 
1. jaanuari;

b) viinamarjakasvatusvööndites A ja B 
pärast 16. märtsi, ja neid menetlusi viiakse 
läbi üksnes saadustega, mis on valmistatud 
vahetult enne neid kuupäevi korjatud 
viinamarjasaagist.

b) viinamarjakasvatusvööndites A ja B 
pärast 16. märtsi, ja neid menetlusi viiakse 
läbi üksnes saadustega, mis on valmistatud 
vahetult enne neid kuupäevi korjatud 
viinamarjasaagist.

7. Olenemata punktist 6 võib 
kontsentreerimine jahutamise teel ning 
hapestamine ja hapetustamine siiski 
toimuda aastaringselt.

7. Olenemata punktist 6 võib 
kontsentreerimine jahutamise teel ning 
hapestamine ja hapetustamine siiski 
toimuda aastaringselt.

Or. en

Muudatusettepanek 167
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 434

Ettepanek võtta vastu määrus
VII a lisa (uus)

Parlamendi ettepanek

VII a LISA
VABALT VALITAVAD VABATAHTLIKUD MÄRKED
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Tootekategooria
(kombineeritud nomenklatuuri 

viide)

Vabalt valitav vabatahtlik märge Õigusakt, milles on sätestatud mõiste 
ja selle kasutamise tingimused

linnuliha
(CN 0207, CN 0210)

söödetud Määruse (EÜ) nr 543/2008 
artikkel 11

ekstensiivne seespidamine 
(lindlas pidamine)
vabapidamine
traditsiooniline vabapidamine
tapavanus
nuumamisaeg

munad
(CN 0407)

värsked Määruse (EÜ) nr 589/2008 
artikkel 12

ekstra- või eriti värske Määruse (EÜ) nr 589/2008 
artikkel 14

munakanade söötmisviisi 
märkimine

Määruse (EÜ) nr 589/2008 
artikkel 15

mesi
(CN 0409)

õied või taimed, millelt mesi on 
saadud

Direktiivi 2001/110/EÜ artikkel 2

piirkond, kust toode on pärit
koht, kust toode on pärit
konkreetsed kvaliteedinõuded

oliiviõli
(CN 1509)

esimene külmpressimine Määruse (EÜ) nr 1019/2002 
artikkel 5

külmekstraheerimine
happesus
terav
puuviljaline: küps või roheline
mõru
intensiivne
keskmine
kerge
tasakaalus
mahe õli

piim ja piimatooted
(CN 04)

traditsiooniline või Määrus (EÜ) nr [ühtse
turukorralduse määrus], VI lisa, 
VI osa

võiderasvad
(CN 0405 ja ex 2106, CN ex 1517, 
CN ex 1517 ja ex 2106)

lahja Määrus (EÜ) nr [ühtse 
turukorralduse määrus], VI lisa, 
VI osa

kerge

madala rasvasusega

Or. en

Muudatusettepanek 168
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 70

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(70) Selleks et tagada piisav kaitse ja seda, 
et käesoleva määruse kohaldamine ei 
kahjusta ettevõtjaid ega pädevaid asutusi 
seoses veininimetustega, millele on kaitse 
antud enne 1. augustit 2009, tuleks 
komisjonile aluslepingu artikli 290 
kohaselt anda õigus võtta vastu teatavaid 
õigusakte, milles käsitletakse kaitstud 
nimetuste suhtes piirangute kehtestamist 
ja üleminekusätteid seoses: 
veininimetustega, mida liikmesriigid on 
1. augustiks 2009 tunnustanud kui 
päritolunimetusi või geograafilisi 
tähiseid; riikliku eelmenetlusega; 
veinidega, mis on enne konkreetset 
kuupäeva turule lastud või märgistatud; 
tootespetsifikaatide muutmisega.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 169
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 77

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(77) Asjakohane oleks kindlaks määrata 
teatavad veinivalmistustavad ja veini 
tootmisega seotud piirangud, eelkõige 
seoses kupaažiga ja teatavatest 
kolmandatest riikidest pärit 
viinamarjavirrete, viinamarjamahla ja 
värskete viinamarjade sortide 
kasutamisega. Rahvusvaheliste standardite 
täitmiseks peaks komisjon üldreeglina 
lähtuma Rahvusvahelise Veiniameti (OIV) 
soovitatud veinivalmistustavadest.

(77) Asjakohane oleks kindlaks määrata 
teatavad veinivalmistustavad ja veini 
tootmisega seotud piirangud, eelkõige 
seoses kupaažiga ja teatavatest 
kolmandatest riikidest pärit 
viinamarjavirrete, viinamarjamahla ja 
värskete viinamarjade sortide 
kasutamisega. Rahvusvaheliste standardite 
täitmiseks peaks komisjon edasiste 
veinivalmistustavade kohta ettepanekute 
tegemisel üldreeglina lähtuma 
Rahvusvahelise Veiniameti (OIV) 
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soovitatud veinivalmistustavadest.

Or. en

Muudatusettepanek 170
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 42, 491, 492, 494

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 84 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(84 a) Selleks et võimaldada suhkrupeedi 
tootjatel lõplikult kohaneda 2006. aastal 
suhkrusektoris läbiviidud põhjaliku 
reformiga ning jätkata sellest ajast alates 
tehtud jõupingutusi konkurentsivõime 
suurendamiseks, tuleks olemasolevat 
kvoodisüsteemi pikendada 
2019/2020. aasta turustusaasta lõpuni. 
Selles kontekstis peaks komisjonil olema 
lubatud eraldada tootmiskvoote 
liikmesriikidele, mis loobusid 2006. aastal 
kõikidest oma kvootidest.

Or. en

Muudatusettepanek 171
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 42, 491-496

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 84 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(84 b) Tugevad ja hootised pinged 
Euroopa suhkruturul muudavad 
vajalikuks mehhanismi, mis võimaldab 
tuua turule kvoodivälist suhkrut 
siseturule nii kauaks kui vaja, kohaldades 
samu tingimusi nagu kvoodikohase 
suhkru puhul. Nimetatud meede peaks 
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samal ajal võimaldama täiendavat importi 
nullmääraga tollimaksuga, et tagada 
piisavas koguses tooraine kättesaadavust 
ELi suhkruturul ning säilitada 
suhkruturu struktuurilist tasakaalu.

Or. en

Muudatusettepanek 172
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 43, 497, 498

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 84 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(84 b) Et kvoodisüsteemi lõplikult 
2020. aastal tühistada, peaks komisjon 
enne 1. juulit 2018 esitama Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande 
praegusest kvoodisüsteemist väljumise 
vastava korra kohta ja sektori tuleviku 
kohta pärast kvootide tühistamist 
2020. aastal, koos kõikide asjakohaste 
ettepanekutega kogu sektori ette 
valmistamiseks pärast 2020. aastat. 
Komisjon peaks enne 31. detsembrit 2014 
esitama ka aruande tarneahela toimimise 
kohta ELi suhkruturul.

Or. en

Muudatusettepanek 173
Michel Dantin
Kompromissmuudatusettepanek

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 107

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(107) Kolmandatesse riikidesse 
eksportimisel selliste toetuste määramine, 

(107) Kolmandatesse riikidesse ekspordi 
toetusi, mis põhinevad liidu ja 
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mis põhinevad liidu ja maailmaturuhinna 
vahel ning mille puhul piirdutakse liidu 
WTO kohustustega, peaks kaitsma liidu 
osalemist käesoleva määruse 
reguleerimisalasse jäävate teatavate toodete 
rahvusvahelises kaubanduses. 
Subsideeritud ekspordi suhtes tuleks 
rakendada väärtuselisi ja koguselisi 
piiranguid.

maailmaturuhinna vahel ning mille puhul 
piirdutakse liidu WTO kohustustega, tuleks 
säilitada kriisijuhtimisvahendina
käesoleva määruse reguleerimisalasse 
jäävate teatavate toodete jaoks, kuni selle 
vahendi tulevik otsustatakse vastastikkuse 
alusel WTO raamistikus. Eksporditoetuste 
eelarverida peaks seega ajutiselt olema 
viidud nulli. Eksporditoetuste kasutamise 
korral tuleks nende suhtes rakendada 
väärtuselisi ja koguselisi piiranguid ning 
need ei tohiks ohustada 
põllumajandussektori ja majanduse 
arengut arenguriikides.

Or. en
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 133

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(133) Selleks et reageerida tõhusalt ja 
tulemuslikult turuhäirete ohule, mis on 
tingitud märkimisväärsest hinnatõusust või 
-langusest sise- või välisturul või mis tahes 
muust turgu mõjutavast asjaolust, tuleks 
komisjonile aluslepingu artikli 290 
kohaselt anda õigus võtta vastu teatavaid 
õigusakte, milles käsitletakse vajalikke 
meetmeid asjaomase sektori jaoks, mis 
vajaduse korral hõlmavad ka
reguleerimisala laiendamist või muutmist, 
käesoleva määrusega ettenähtud meetmete 
kestust või muid aspekte, või teatavate 
koguste ja/või perioodide kohta 
imporditollimaksude täielikku või osalist 
peatamist. 

(133) Selleks et reageerida tõhusalt ja 
tulemuslikult turuhäiretele, mis on tingitud 
märkimisväärsest hinnatõusust või -
langusest sise- või välisturul või 
tootmiskulude olulisest tõusust või mis 
tahes muust turgu mõjutavast asjaolust, kui 
on tõenäoline, et selline olukord jätkub 
või halveneb, tuleks komisjonile 
aluslepingu artikli 290 kohaselt anda õigus 
võtta vastu teatavaid õigusakte, milles 
käsitletakse vajalikke meetmeid asjaomase 
sektori jaoks, mis vajaduse korral 
hõlmavad ka reguleerimisala laiendamist 
või muutmist, käesoleva määrusega 
ettenähtud meetmete kestust või muid 
aspekte, või teatavate koguste ja/või 
perioodide kohta imporditollimaksude 
täielikku või osalist peatamist.

Or. en
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 140

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(140) Kiirmenetlust tuleks kasutada 
erandjuhtudel, kui see osutub vajalikuks, 
et reageerida tõhusalt ja tulemuslikult 
turuhäirete ohule või tekkinud turuhäirete 
korral. Kiirmenetluse valik peaks olema 
põhjendatud ning tuleks täpsustada 
juhud, mil kiirmenetlust tuleks kasutada.

(140) Kiirmenetlust tuleks kasutada 
selleks, et reageerida tõhusalt ja 
tulemuslikult teatavate turuhäirete,
kahjurite, looma- ja taimehaiguste,
tarbijate usalduse kaotuse, loomade või 
taimede tervisele avalduva ohu korral või 
eriküsimuste lahendamiseks. 

Or. en

Muudatusettepanek 176
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 143

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(143) Komisjon peaks nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel võtma vastu 
viivitamatult kohaldatavad rakendusaktid, 
mis on seotud liidu selliste kaitsemeetmete 
vastuvõtmise, muutmise või kehtetuks 
tunnistamisega, millega peatatakse 
töötlemise või sees- või välistöötlemise 
korra kasutamine turuolukorrale 
reageerimiseks ning lahendatakse 
hädaolukorras eriküsimused, kui see on 
vajalik tungiva kiireloomulisuse tõttu. 

(143) Komisjon peaks nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel võtma vastu 
viivitamatult kohaldatavad rakendusaktid, 
mis on seotud liidu selliste kaitsemeetmete 
vastuvõtmise, muutmise või kehtetuks 
tunnistamisega, millega peatatakse 
töötlemise või sees- või välistöötlemise 
korra kasutamine turuolukorrale 
reageerimiseks.

Or. en


