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*** nõusolekumenetlus

***I seadusandlik tavamenetlus (esimene lugemine)
***II seadusandlik tavamenetlus (teine lugemine)

***III seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine)

(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis).
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse
sümboliga [...].



PR\869998ET.doc 3/46 PE452.866v02-00

ET

SISUKORD

lk

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT ................5

SELETUSKIRI ....................................................................................................................44



PE452.866v02-00 4/46 PR\869998ET.doc

ET



PR\869998ET.doc 5/46 PE452.866v02-00

ET

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
sätestatakse põllumajanduse erimeetmed liidu äärepoolseimate piirkondade jaoks 
(KOM(2010)0498 – C7-0284/2010 – 2010/0256(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2010)0498);

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artikli 42 esimest 
lõiku ja artikli 43 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku 
(C7-0284/2010);

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3;

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 17. veebruari 2011. aasta arvamust1;

– võttes arvesse õiguskomisjoni arvamust esitatud õigusliku aluse kohta;

– võttes arvesse kodukorra artikleid 55 ja 37;

– võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni raportit (A7-0000/2011),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Volitus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikli 42 esimest lõiku 
ja artikli 43 lõiget 2;

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikli 42 esimest lõiku,
artikli 43 lõiget 2 ja artiklit 349;

Or. es

                                               
1 ELT C 107, 6.4.2011, lk 33.
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Selgitus

Lepingu artikkel 349 on ainus, millega sätestatakse äärepoolseimate piirkondade 
erikohtlemine. Viide ainult ÜPP artiklitele ei taga seda, et kindlustatakse erikohtlemine 
sellistele piirkondadele, mille majanduslikku ja sotsiaalset arengut takistab oluliselt piirkonna 
kaugus, isoleeritus, väike pindala, rasked looduslikud olud ja majanduslik sõltuvus mõnest 
tootest.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Käesoleva määruse eesmärkide 
säilitamiseks peab komisjon viima läbi 
mõjuhinnangud alati, kui ta peab 
läbirääkimisi selliste rahvusvaheliste 
kaubanduslepingute üle, mis võivad 
POSEI programmi raames toetatavaid 
sektoreid kahjustada. 

Or. es

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Et tagada äärepoolseimate piirkondade 
varustamine oluliste 
põllumajandustoodetega ja leevendada 
nende äärepoolseimast asukohast tingitud 
lisakulutusi, oleks asjakohane kehtestada 
tarnete erikord. Äärepoolseimate 
piirkondade eriline geograafiline asend 
põhjustab täiendavaid veokulusid 
inimtoiduks ja töötlemiseks ette nähtud 
ning toorainena kasutatavate oluliste 
toodete tarnimisel. Peale selle põhjustavad 
äärepoolseimast asukohast, eelkõige 
saarelisest asendist ja väikesest 
põllumajanduspindalast tulenevad 

(6) Et tagada äärepoolseimate piirkondade 
varustamine oluliste 
põllumajandustoodetega ja leevendada 
nende äärepoolseimast asukohast tingitud 
lisakulutusi, oleks asjakohane kehtestada 
tarnete erikord. Äärepoolseimate 
piirkondade eriline geograafiline asend 
põhjustab täiendavaid veokulusid 
inimtoiduks ja töötlemiseks ette nähtud 
ning toorainena kasutatavate oluliste 
toodete tarnimisel. Peale selle põhjustavad 
äärepoolseimast asukohast, eelkõige 
saarelisest asendist ja väikesest 
põllumajanduspindalast tulenevad 
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objektiivsed tegurid äärepoolseimate 
piirkondade ettevõtjatele ja tootjatele 
täiendavaid piiranguid, mis oluliselt 
pärsivad nende tegevust. Kõnealuseid 
pärssivaid piiranguid saab vähendada 
oluliste toodete hinna alandamisega.

objektiivsed tegurid äärepoolseimate 
piirkondade ettevõtjatele ja tootjatele 
täiendavaid piiranguid, mis oluliselt 
pärsivad nende tegevust. Kõnealuseid 
pärssivaid piiranguid saab vähendada 
oluliste toodete hinna alandamisega. 
Tarnete erikord ei tohi aga mingil 
tingimusel kahjustada kohalikku tootmist 
ja selle arengut.

Or. es

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Et saavutada äärepoolseimates 
piirkondades hindade alandamise eesmärki 
ja leevendada piirkondade äärepoolseimast 
asukohast tingitud lisakulutusi, säilitades 
samal ajal liidu toodete konkurentsivõime,
tuleks anda abi liidust pärit toodete 
tarnimiseks äärepoolseimatesse 
piirkondadesse. Selle abiga peaks arvesse 
võtma äärepoolseimatesse piirkondadesse 
veo täiendavaid kulusid ja kolmandatesse 
riikidesse ekspordi hindu ning tooraineks ja 
töötlemiseks ette nähtud saaduste puhul 
äärepoolseimast asukohast, eelkõige 
saarelisest asendist ja väheviljakast 
pinnasest tingitud lisakulutusi.

(8) Et saavutada äärepoolseimates 
piirkondades hindade alandamise eesmärki, 
leevendades piirkondade äärepoolseimast 
asukohast tingitud lisakulutusi, tuleks anda 
abi liidust pärit toodete tarnimiseks 
äärepoolseimatesse piirkondadesse. Selle 
abiga peaks arvesse võtma 
äärepoolseimatesse piirkondadesse 
vedamisega seotud täiendavaid kulusid ja 
kolmandatesse riikidesse ekspordi hindu 
ning tooraineks ja töötlemiseks ette nähtud 
saaduste puhul äärepoolseimast asukohast, 
eelkõige saarelisest asendist ja 
väheviljakast pinnasest tingitud 
lisakulutusi.

Or. es



PE452.866v02-00 8/46 PR\869998ET.doc

ET

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Võttes arvesse Ladina-Ameerika ja 
WTOga sõlmitud kaubanduslepinguid, 
mis asetavad mõne traditsioonilistest 
sektoritest keerulisse olukorda, on selliste 
sektorite toetamine seda vajalikum, 
kuivõrd see võimaldab kõnealustel 
sektoritel kolmandate riikidega Euroopa 
turul konkureerida. Liikmesriigid peavad 
aga programmide väljatöötamisel tagama 
ka äärepoolseimate piirkondade 
põllumajandustegevuse mitmekesisuse.

Or. es

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Töödeldud toodete puhul tuleks 
äärepoolseimate piirkondade vahelise 
kaubavahetuse võimaldamiseks anda luba 
kõnealuste toodetega kauplemiseks 
asjaomastes piirkondades. Samuti tuleks 
arvesse võtta äärepoolseimate piirkondade 
tavapäraseid kaubavoogusid nii 
piirkondliku kaubanduse või tavapärase 
ekspordi ja edasisaatmise raames kui ka 
kolmandate riikidega ning kõikides nendes 
piirkondades tuleks lubada töödeldud 
toodete eksport vastavalt tavapärastele 
kaubavoogudele. Selguse huvides tuleks 
täpsustada võrdlusperiood kõnealuste 
tavapäraselt eksporditud või edasisaadetud 
koguste määramiseks.

(13) Töödeldud toodete puhul tuleks 
äärepoolseimate piirkondade vahelise 
kaubavahetuse võimaldamiseks anda luba 
kõnealuste toodetega kauplemiseks 
asjaomastes piirkondades. Samuti tuleks 
arvesse võtta äärepoolseimate piirkondade 
tavapäraseid kaubavoogusid nii 
piirkondliku kaubanduse või tavapärase 
ekspordi ja edasisaatmise raames kui ka 
kolmandate riikidega ning kõikides nendes 
piirkondades tuleks lubada töödeldud 
toodete eksport vastavalt tavapärastele 
kaubavoogudele. Selguse huvides tuleks 
täpsustada võrdlusperiood kõnealuste 
tavapäraselt eksporditud või edasisaadetud 
koguste määramiseks. Kuna 
võrdlusperiood ei tohi aga põhjustada 
äärepoolseimate piirkondade ekspordi 
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vähenemist, tuleb kaaluda selle 
ülevaatamist käesoleva määruse 
muutmise käigus.

Or. es

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Kuna Réunion toidutraditsioon 
põhineb riisil ning saarel ei toodeta seda
kohalike vajaduste katmiseks piisavalt, 
tuleks vabastada kõnealuse toote import 
Réunionile mis tahes tollimaksudest.

(17) Kuna Réunioni toidutraditsioon 
põhineb riisil, riisi töötlemis- ja 
valgendamistööstusel on Réunionil pikk 
ajalugu ning Réunionil ei toodeta riisi
kohalike vajaduste katmiseks piisavalt, 
tuleks vabastada kõnealuse toote import 
Réunionile mis tahes tollimaksudest.

Or. es

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Äärepoolseimate piirkondade 
põllumajandustootjaid tuleks julgustada 
tootma kvaliteetseid tooteid ning nende 
turustamist tuleks toetada. Selleks 
otstarbeks võib kasulik olla liidu graafilise 
sümboli kasutamine.

(22) Äärepoolseimate piirkondade 
põllumajandustootjaid tuleks julgustada 
jätkama kvaliteetsete toodete tootmist ning 
nende turustamist tuleks toetada. Selleks 
otstarbeks võib kasulik olla liidu graafilise 
sümboli kasutamine. Kohalike 
põllumajandustoodete väärtustamiseks ja 
arendamise toetamiseks tuleb soodustada 
ka muude kvaliteedisertifikaatide, näiteks 
päritolunimetuste ja geograafiliste tähiste 
kasutamist. 

Or. es
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 39 
lõikes 4 ning kõnealuse määruse I lisas on 
määratud kindlaks põllumajanduse 
keskkonnatoetuse saamise tingimustele 
vastavad aastased ülemmäärad. Assooride 
teatavate väga tundlike karjamaade 
konkreetse keskkonnaseisundi 
arvessevõtmiseks ning põllumajandusmaa 
maastiku ja iseloomulike vormide 
säilitamiseks, eriti Madeira 
terrasspõllunduspiirkondades, tuleks 
teatavate erimeetmete puhul ette näha 
võimalus suurendada kõnealuseid määrasid 
kuni kaks korda.

(25) Määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 39 
lõikes 4 ning kõnealuse määruse I lisas on 
määratud kindlaks põllumajanduse 
keskkonnatoetuse saamise tingimustele 
vastavad aastased ülemmäärad. Assooride 
teatavate väga tundlike karjamaade 
konkreetse keskkonnaseisundi 
arvessevõtmiseks ning põllumajandusmaa 
maastiku ja iseloomulike vormide 
säilitamiseks, eriti Madeira ja Kanaari 
saarte terrasspõllunduspiirkondades, tuleks 
teatavate erimeetmete puhul ette näha 
võimalus suurendada kõnealuseid määrasid 
kuni kaks korda.

Or. es

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Äärepoolseimate piirkondade 
põllumajanduskultuuride taimetervis 
kannatab kliima ja kõnealustes 
piirkondades sel eesmärgil kohaldatavate 
kontrollimeetmete puudulikkusega seotud 
probleemide tõttu. Seetõttu tuleks 
rakendada programme kahjulike 
organismide vastu võitlemiseks muu 
hulgas ka mahepõllumajanduslike 
meetodite abil, samuti tuleks täpsustada 
liidu rahaline toetus selliste programmide 
puhul.

(27) Äärepoolseimate piirkondade 
põllumajanduskultuuride taimetervis 
kannatab impordi suurenemise, kliima ja 
kõnealustes piirkondades sel eesmärgil 
kohaldatavate kontrollimeetmete 
puudulikkusega seotud probleemide tõttu. 
Seetõttu tuleks rakendada programme 
kahjulike organismide vastu võitlemiseks, 
nende uurimiseks ja asjaomasteks 
koolitusteks, mis hõlmavad ka säästvaid ja 
keskkonnasõbralikke 
mahepõllumajanduslikke meetodeid, ning
täpsustada liidu rahaline toetus selliste 
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programmide puhul.

Or. es

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Viinamarjaistandused on Madeiral 
ning Kanaari saartel kõige levinum 
viljeluse liik, olles väga tähtsad ka 
Assooridele, nii et nende säilitamine on 
majanduslikel ja keskkondlikel põhjustel 
vältimatu. Et jätkuvalt tootmist edendada, 
ei kohaldata kõnealustes piirkondades 
määrusega (EÜ) nr 1234/2007 ette nähtud 
loobumislisatasu ega turumehhanisme, 
välja arvatud erakorraline destilleerimine 
Kanaari saartel, mida võib kohaldada juhul, 
kui turg on kvaliteediprobleemide tõttu 
erandlikult häiritud. Samuti on tehnilised 
ning sotsiaal-majanduslikud raskused 
takistanud õigeaegset ümberkorraldust 
Madeira ja Assooride autonoomsetes 
piirkondades, kuhu on istutatud 
viinamarjade hübriidsorte, mis on määruse 
(EÜ) nr 1234/2007 alusel keelatud. 
Sellistes viinamarjaistandustes toodetud 
veini kasutatakse üksnes tavapäraseks 
kohalikuks tarbimiseks.

(28) Viinamarjaistandused on Madeiral 
ning Kanaari saartel kõige levinum 
viljeluse liik, olles väga tähtsad ka 
Assooridele, nii et nende säilitamine on 
majanduslikel, sotsiaalsetel ja 
keskkondlikel põhjustel vältimatu. Et 
jätkuvalt tootmist edendada, ei kohaldata 
kõnealustes piirkondades määrusega (EÜ) 
nr 1234/2007 ette nähtud loobumislisatasu 
ega turumehhanisme, välja arvatud 
erakorraline destilleerimine Kanaari 
saartel, mida võib kohaldada juhul, kui turg 
on kvaliteediprobleemide tõttu erandlikult 
häiritud. Samuti on tehnilised ning sotsiaal-
majanduslikud raskused takistanud 
õigeaegset ümberkorraldust Madeira ja 
Assooride autonoomsetes piirkondades, 
kuhu on istutatud viinamarjade 
hübriidsorte, mis on määruse (EÜ) nr 
1234/2007 alusel keelatud. Sellistes 
viinamarjaistandustes toodetud veini 
kasutatakse üksnes tavapäraseks 
kohalikuks tarbimiseks.

Or. es
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Käesoleva määruse rakendamine ei 
tohi kahjustada eritoetuste taset, millest 
äärepoolseimad piirkonnad on seni kasu 
saanud. Seetõttu peaks liimesriikidel 
olema sobivate meetmete rakendamiseks 
juba olemas summad, mis liidu poolt 
määrusega (EÜ) nr 247/2006 eraldatud 
toetusele.

(35) Et tagada käesoleva määruse 
eesmärkide täitmine, eelkõige seoses 
vajadusega säilitada ja arendada 
äärepoolseimate piirkondade 
põllumajandustegevust, tuleb läbi vaadata
summad, mis on liidu poolt määrusega 
(EÜ) nr 247/2006 kõnealuste piirkondade 
toetuseks eraldatud.

Or. es

Selgitus

Kehtivad toetused ei arvesta teatavaid, eelkõige välise loomuga mõjureid, mis mõjutavad 
äärepoolseimate piirkondade põllumajandustegevuse arengut.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35 a) Banaanitootmise tulususe taset 
äärepoolseimates piirkondades ohustab 
perioodiliselt banaanide impordile kehtiva 
ühtse tollitariifi korduv alandamine. 
Seetõttu tuleks Euroopa Liidu tariifsete 
soodustuste mõju pidevalt hinnata, et 
uurida liidu tootjatele antava toetuse 
läbivaatamise asjakohasust. 

Or. es
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Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Komisjonil peaks olema volitused 
võtta aluslepingu artikli 290 kohaselt vastu 
delegeeritud õigusakte, et käesoleva 
määruse teatavaid vähemolulisi üksikasju 
täiendada või muuta. Määrata tuleks 
kindlaks valdkonnad, mille puhul saaks 
neid volitusi rakendada ja tingimused, 
millest delegeerimise puhul tuleb lähtuda.

(37) Et tagada käesoleva määrusega 
loodava süsteemi hea toimimine, tuleb 
komisjonile delegeerida volitused võtta 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
290 kohaselt vastu õigusakte, et 
võimaldada tal käesoleva määruse 
teatavaid vähemolulisi üksikasju täiendada 
või muuta. Eriti oluline on, et komisjon 
viiks ettevalmistava töö käigus läbi 
vajalikud konsultatsioonid, sealhulgas 
ekspertide tasandil. Delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamise ja 
sõnastamise käigus peaks komisjon 
jälgima, et asjakohased dokumendid 
edastataks samaaegselt, sobival hetkel ja 
viisil Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

Or. fr

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Et tagada POSEI programmi 
ühetaoline rakendamine liikmesriikides ja 
vältida konkurentsimoonutusi ja 
ettevõtetevahelist diskrimineerimist, peaks 
komisjon olema volitatud aluslepingu 
artikli 291 lõike 2 kohaselt rakendusakte 
vastu võtma. Seetõttu tuleks anda 
komisjonile rakendusvolitused, mis 
hõlmavad eespool osutatud sätet, eelkõige 
tarnete erikorraga hõlmatud toodete 
äärepoolseimatesse piirkondadesse 
sisenemise, sealt väljumise ja seal 

(38) Et tagada POSEI programmi 
ühetaoline rakendamine liikmesriikides ja 
vältida konkurentsimoonutusi ja 
ettevõtetevahelist diskrimineerimist, tuleks 
anda komisjonile rakendusvolitused, mis 
hõlmavad eelkõige tarnete erikorraga 
hõlmatud toodete äärepoolseimatesse 
piirkondadesse sisenemise, sealt väljumise 
ja seal ringlemise ühetaolisi tingimusi, 
programmide rakendamise ühetaolisi 
tingimusi, samuti liikmesriikide 
kohaldatava kontrolli miinimumnõudeid.
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ringlemise ühetaolisi tingimusi, 
programmide rakendamise ühetaolisi 
tingimusi, samuti liikmesriikide 
kohaldatava kontrolli miinimumnõudeid.

Nimetatud volitusi tuleb teostada vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 
veebruari 2011. aasta määrusele nr (EÜ) 
182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad 
ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse 
komisjoni rakendamisvolituste teostamise 
suhtes1.

_______________.
1 ELT L 55, 28.2.2011, lk 13

Or. fr

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) [Põhjendus rakendusmeetmete 
kontrolli kohta. Täita pärast seda, kui on 
vastu võetud Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 291 lõikes 2 osutatud 
kontrolli käsitlev määrus, mis on praegu 
Euroopa Parlamendis ja nõukogus 
arutlusel.]

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) tagada äärepoolseimate piirkondade 
varustamine inimtoiduks ja töötlemiseks 
ette nähtud ning toorainena kasutatavate 
oluliste põllumajandustoodetega;

a) tagada äärepoolseimate piirkondade 
varustamine inimtoiduks ja töötlemiseks 
ette nähtud ning toorainena kasutatavate 
oluliste põllumajandustoodetega ilma 
kohalikku tootmist ja selle arengut 
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kahjustamata;

Or. es

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) säilitada ja arendada 
põllumajandustegevust äärepoolseimates 
piirkondades, sh kohalike toodete tootmist, 
töötlemist ja turustamist.

b) säilitada ja arendada 
põllumajandustegevust äärepoolseimates 
piirkondades, sh kohalike toodete tootmist, 
töötlemist ja turustamist, ning tagada 
tootjate õiglane sissetulek.

Or. es

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. POSEI programmide raames võetud 
meetmed peavad vastama liidu 
õigusaktidele ning peavad olema kooskõlas 
liidu muude poliitikavaldkondadega ja 
nende raames võetud meetmetega.

1. POSEI programmide raames võetud 
meetmed peavad vastama liidu 
õigusaktidele ning peavad olema kooskõlas 
liidu muude poliitikavaldkondadega ja 
nende raames võetud meetmetega. Arvesse 
tuleks aga võtta Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklit 349, mis näeb ette 
äärepoolseimates piirkondades omaette 
raamistiku rakendamist, et võimaldada 
kõnealuste piirkondade erilisele 
olukorrale kohandatud eriprogrammide 
abil nende piirkondade areng ja 
integratsioon samadel tingimustel nagu 
ülejäänud liidus.

Or. es



PE452.866v02-00 16/46 PR\869998ET.doc

ET

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) programmide, sealhulgas reklaami, 
järelevalve ja hindamise tõhusat ja 
nõuetekohast rakendamist tagavaid 
meetmeid ja kvantitatiivsete näitajate 
määratlusi programmi hindamiseks;

c) programmide, sealhulgas reklaami, 
järelevalve ja hindamise tõhusat ja 
nõuetekohast rakendamist tagavaid 
meetmeid ja kvantitatiivsete näitajate 
määratlusi programmi hindamiseks; 
nimetatud meetmed hõlmavad muu 
hulgas kohaliku tootmise 
toetamistegevuse järelevalve ja hindamise 
komisjoni loomist;

Or. es

Selgitus

Tänu asjaomaste poolte paremale kaasamisele võimaldab järelevalve ja hindamise komisjoni 
loomine kohalikku tootmist toetavaid meetmeid tõhusamalt kavandada. 

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid esitavad komisjonile
artikli 29 lõigetes 2 ja 3 osutatud rahaliste 
toetuste raames POSEI programmi
eelnõu.

1. POSEI programm on loodud määruse 
(EÜ) nr 247/2006 alusel ja seda
rakendatakse artikli 29 lõigetes 2 ja 3 
osutatud rahaliste toetuste raames.

Or. es

Selgitus

Võttes arvesse, et uusi POSEI programme ei ole tarvis esitada, võib komisjoni ettepanek 
põhjustada segadust. Muudatusettepaneku eesmärk on selgitada, et määruse nr 247/2006 
alusel loodud programme rakendatakse jätkuvalt.
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Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmi eelnõu sisaldab prognoositava 
tarnebilansi projekti, milles esitatakse 
tooted, nende kogused ja nende tarnimiseks 
antava liidu toetuse suurus, ning kohaliku 
tootmise toetuskava projekti.

Programm sisaldab prognoositavat
tarnebilanssi, milles esitatakse tooted, 
nende kogused ja nende tarnimiseks antava 
liidu toetuse suurus, ning kohaliku 
tootmise toetuskava.

Or. es

Selgitus

Võttes arvesse, et uusi POSEI programme ei ole tarvis esitada, võib komisjoni ettepanek 
põhjustada segadust. Muudatusettepaneku eesmärk on selgitada, et programme rakendatakse 
jätkuvalt.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon annab POSEI programmidele 
hinnangu ja otsustab rakendusaktiga selle 
heakskiitmise.

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek on kooskõlas raportööri ülejäänud muudatusettepanekutega 
artikli 6 kohta.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Et programme äärepoolseimate 2. Et programme äärepoolseimate 
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piirkondade nõuetele ja väljapakutud 
strateegiale paremini kohandada, esitavad 
liikmesriigid POSEI programmidega 
hõlmatud meetmete aastahinnangu alusel 
komisjonile artikli 29 lõigetes 2 ja 3 
osutatud rahaliste toetuste raames oma 
muudatusettepanekud. Komisjon võtab 
programmi muudatusettepanekute 
esitamise ühtlustatud korra rakendusaktiga 
vastu.

piirkondade nõuetele ja väljapakutud
strateegiale paremini kohandada, esitavad 
liikmesriigid pärast asjaomaste sotsiaal-
majanduslike osalistega konsulteerimist
POSEI programmidega hõlmatud 
meetmete aastahinnangu alusel komisjonile 
artikli 29 lõigetes 2 ja 3 osutatud rahaliste 
toetuste raames oma muudatusettepanekud. 
Komisjon hindab muudatusettepanekuid 
ja teeb otsuse nende vastuvõtmise kohta. 
Komisjon võtab programmi 
muudatusettepanekute esitamise 
ühtlustatud korra rakendusaktiga vastu. 
Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu 
vastavalt artikli 34 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusele.

Or. es

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek on kooskõlas ülejäänud muudatusettepanekutega kõnealuse 
artikli kohta. 

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Et võtta arvesse pakutud muudatuste eri 
liike, samuti ajavahemikku, mille jooksul 
muudatusi tuleb rakendada, määrab 
komisjon delegeeritud õigusaktiga kindlaks 
muudatuste heakskiitmise korra.

3. Et võtta arvesse pakutud muudatuste eri 
liike, samuti ajavahemikku, mille jooksul 
muudatusi tuleb rakendada, määrab 
komisjon delegeeritud õigusaktiga kindlaks 
muudatuste heakskiitmise korra. Vastavalt 
artiklile 33 antakse komisjonile õigus 
võtta vastu nimetatud delegeeritud 
õigusakte.

Or. es
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Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva artikliga ette nähtud 
rakendusaktid võetakse vastu vastavalt 
artikli 34 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusele.

Or. es

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tarnete erikorraga võivad olla hõlmatud 
üksnes veatu, ehtsa ja standardse 
turustuskvaliteediga tooted.

4. Tarnete erikorraga võivad olla hõlmatud 
üksnes veatu, ehtsa ja standardse 
turustuskvaliteediga tooted. Kolmandatest 
riikidest pärit tooted peavad vastama 
Euroopa Liidu fütosanitaar- ja 
veterinaarstandarditele.

Or. es

Selgitus

Tuleb tagada see, et kolmandatest riikidest tarnimise erikorra alusel imporditavad tooted 
vastavad samadele fütosanitaar- ja veterinaarstandarditele, mille täitmist nõutakse Euroopa 
tootjatelt, et vältida kõlvatut konkurentsi kohalike toodetega.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) vajaduse korral asjaolu, et erikord ei 
tohi takistada kohaliku tootmise

d) vajadust kohaliku tootmise tasakaalu 
mitte häirida ja mitte takistada selle
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arendamist; arendamist;

Or. es

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Et ettevõtjad saaksid tarnimise erikorra 
raames täielikult oma õigusi rakendada, 
määrab komisjon delegeeritud õigusaktiga 
kindlaks tingimused ettevõtjate registrisse
kandmiseks, seades vajaduse korral 
sertifikaadi väljaandmise tingimuseks 
tagatise esitamise.

2. Et ettevõtjad saaksid tarnimise erikorra 
raames täielikult oma õigusi rakendada, 
määrab komisjon delegeeritud õigusaktiga 
kindlaks tingimused ettevõtjate registrisse 
kandmiseks, seades vajaduse korral 
sertifikaadi väljaandmise tingimuseks 
tagatise esitamise. Vastavalt artiklile 33 
antakse komisjonile õigus võtta vastu 
nimetatud delegeeritud õigusakte.

Or. es

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võtab rakendusaktiga vastu 
kõik vajalikud meetmed, mis aitavad 
tagada, et liikmesriigid kohaldaksid 
ühetaoliselt käesolevat, eelkõige 
sertifikaatide korra elluviimist käsitlevat 
artiklit, v.a erandit sertifikaatide tagatise 
esitamise tingimusest, ja et ettevõtjad 
kohustuksid end registreerima.

3. Komisjon võtab rakendusaktiga vastu 
kõik vajalikud meetmed, mis aitavad 
tagada, et liikmesriigid kohaldaksid 
ühetaoliselt käesolevat, eelkõige 
sertifikaatide korra elluviimist käsitlevat 
artiklit, v.a erandit sertifikaatide tagatise 
esitamise tingimusest, ja et ettevõtjad 
kohustuksid end registreerima. Nimetatud 
rakendusaktid võetakse vastu vastavalt 
artikli 34 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusele.

Or. es
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Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Imporditollimaksudest vabastamisel või 
tarnete puhul antaval abil põhineva tarnete 
erikorra kohaldamise tingimuseks on 
korrast tuleneva majandusliku kasu tegelik 
jõudmine lõpptarbijani, kelleks võib olla 
tavatarbija, kui tegemist on otseseks 
tarbimiseks ettenähtud toodetega; viimane 
töötleja või pakendaja, kui tegemist on 
töötlemis- või pakendamistööstusele 
mõeldud toodetega; või 
põllumajandusettevõtja, kui tegemist on 
loomasöödaks või põllumajanduslikuks 
tooraineks ette nähtud tootega.

1. Imporditollimaksudest vabastamisel või 
tarnete puhul antaval abil põhineva tarnete 
erikorra kohaldamise tingimuseks on 
korrast tuleneva majandusliku kasu tegelik 
jõudmine lõpptarbijani, kelleks võib olla 
tavatarbija, kui tegemist on otseseks 
tarbimiseks ettenähtud toodetega; viimane 
töötleja või pakendaja, kui tegemist on 
töötlemis- või pakendamistööstusele 
mõeldud toodetega; või 
põllumajandusettevõtja, kui tegemist on 
loomasöödaks või põllumajanduslikuks 
tooraineks ette nähtud tootega. Kasu 
tegelik jõudmine lõpptarbijani peab 
ilmnema toote kõigil kaubandustasemetel. 

Or. es

Selgitus

Juhul kui lõpptarbija on tavatarbija, peab tarnete erikorrast tulenev kasu jõudma tarbijani 
igal kaubandustasemel, sealhulgas turustamine.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 ühetaolise kohaldamise 
tagamiseks võtab komisjon rakendusaktiga 
vastu kohaldamise üksikasjalikud 
tingimused ja eelkõige tingimused, mille 
järgi liikmesriigid saaksid kontrollida 
toetusest tuleneva majandusliku kasu 
tegelikku jõudmist lõpptarbijani.

2. Lõike 1 ühetaolise kohaldamise 
tagamiseks võtab komisjon rakendusaktiga 
vastu kohaldamise üksikasjalikud 
tingimused ja eelkõige tingimused, mille 
järgi liikmesriigid saaksid kontrollida 
toetusest tuleneva majandusliku kasu 
tegelikku jõudmist lõpptarbijani. 
Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu 
vastavalt artikli 34 lõikes 2 osutatud 
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kontrollimenetlusele.

Or. es

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tarnete erikorraga hõlmatud toodete 
eksportimist kolmandatesse riikidesse või 
lähetamist ülejäänud liitu võib teostada 
üksnes komisjoni rakendusaktiga sätestatud 
ühetaolistel tingimustel, mis hõlmavad 
artikli 9 kohaselt imporditollimaksude 
maksmist või saadud abi hüvitamist.

1. Tarnete erikorraga hõlmatud toodete 
eksportimist kolmandatesse riikidesse või 
lähetamist ülejäänud liitu võib teostada 
üksnes juhul, kui nende puhul on järgitud 
komisjoni rakendusaktiga sätestatud 
tehnilist korraldust, mis hõlmab artikli 9 
kohaselt imporditollimaksude maksmist 
või saadud abi hüvitamist. Nimetatud 
rakendusaktid võetakse vastu vastavalt 
artikli 34 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusele.

Or. fr

Selgitus

Rakendamisvolitused delegeeritakse komisjonile eesmärgiga tagada ühesuguste tingimuste 
kohaldamine. Praegune sõnastus on seega mitmetähenduslik ja selguse huvides tuleb 
täpsustada, mis on komisjoni volituste objekt ning anda sellega selge signaal, et ei looda uusi 
õigusi ja/või kohustusi.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) eksporditud kolmandatesse riikidesse 
või lähetatud ülejäänud liitu tavapärase 
lähetamise või eksportimise piires. 
Kõnealused kogused on komisjon 
kehtestanud rakendusaktiga, võttes arvesse 
1989., 1990. ja 1991. aasta keskmist 

a) eksporditud kolmandatesse riikidesse 
või lähetatud ülejäänud liitu tavapärase 
lähetamise või eksportimise piires. 
Kõnealused kogused on komisjon 
kehtestanud rakendusaktiga, võttes arvesse 
iga riigi jaoks ajavahemikus 1989–2011 
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lähetamist või eksporti. kolme kõige soodsama aasta keskmist 
lähetamist või eksporti.

Or. es

Selgitus

Koguseliste piirangute määramiseks kehtestatud periood tuleks üle vaadata, et kõnealustest 
piirkondadest pärinevat eksporti edendada.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) eksporditud kolmandatesse riikidesse 
piirkondlike kaubavoogude raames 
vastavalt komisjoni poolt rakendusaktiga 
sätestatud korras määratud sihtkohtadele 
ja tingimustele;

b) eksporditud kolmandatesse riikidesse 
piirkondlike kaubavoogude raames;

Or. es

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Punktis a osutatud rakendusaktid 
võetakse vastu vastavalt artikli 34 lõikes 2 
osutatud kontrollimenetlusele.

Or. es
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Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni tekst Muudatusettepanek

3. Käesolevas peatükis mõistetakse 
„piirkondliku kaubanduse” all komisjoni 
rakendusaktiga kindlaks määratud 
kolmandate riikide päritolu kaubatarneid 
ülemeredepartemangudesse, Assooridele, 
Madeirale ja Kanaari saartele. 

3. Käesolevas peatükis mõistetakse 
„piirkondliku kaubanduse” all 
ülemeredepartemangude, Assooride, 
Madeira ja Kanaari saarte kaubatarneid 
kolmandatesse riikidesse, mis asuvad 
kõnealuste äärepoolseimate 
piirkondadega samas geograafilises 
piirkonnas, ning riikidesse, millega 
kõnealustel piirkondadel on ajaloolised 
kaubandussuhted. Nimetatud riikide 
nimekiri määratakse kindlaks komisjoni 
rakendusaktiga, võttes pärast asjaomaste 
sektoritega konsulteerimist arvesse 
liikmesriikide objektiivseid nõudmisi.
Nimetatud nimekirja võib liikmesriikide 
taotluse alusel vaadata läbi iga kahe aasta 
järel. Nimetatud rakendusaktid võetakse 
vastu vastavalt artikli 34 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusele.

Or. es

Selgitus

Äärepoolseimate piirkondadega piirkondlikku kaubandust läbi viivate riikide nimekiri tuleks 
vastavalt asjaomaste piirkondade ekspordi arengule üle vaadata. 

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Et suunata tarnete erikorrast saadav kasu 
piirkondlikku ja traditsioonilisse 
kaubandusse, määrab komisjon 
delegeeritava õigusaktiga kindlaks 
traditsiooniliseks ekspordiks või 
traditsiooniliseks kaubanduseks vajalike 

6. Et suunata tarnete erikorrast saadav kasu 
piirkondlikku ja traditsioonilisse 
kaubandusse, määrab komisjon 
delegeeritava õigusaktiga kindlaks 
traditsiooniliseks ekspordiks või 
traditsiooniliseks kaubanduseks vajalike 
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töötlemisoperatsioonide tingimused. töötlemisoperatsioonide tingimused. 
Vastavalt artiklile 33 antakse komisjonile 
õigus võtta vastu nimetatud delegeeritud 
õigusakte.

Or. es

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealuse sätte ühtlustatud kohaldamise 
tagamiseks võtab komisjon rakendusaktiga 
vastu liikmesriikide kohaldatava kontrolli 
miinimumnõuded.

Kõnealuse sätte ühtlustatud kohaldamise
tagamiseks võtab komisjon rakendusaktiga 
vastu liikmesriikide kohaldatava kontrolli 
miinimumnõuded. Nimetatud 
rakendusaktid võetakse vastu vastavalt 
artikli 34 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusele.

Or. es

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Et erikorras osalevad ettevõtjad oma 
kohustusi täidaksid, määrab komisjon 
delegeeritud õigusaktiga kindlaks esimese 
lõigu kohaldamiseks vajalikud tingimused 
ja ettevõtja sertifikaadi uute taotluste 
menetlemise.

Et erikorras osalevad ettevõtjad oma 
kohustusi täidaksid, määrab komisjon 
delegeeritud õigusaktiga kindlaks esimese 
lõigu kohaldamiseks vajalikud tingimused 
ja ettevõtja sertifikaadi uute taotluste 
menetlemise. Vastavalt artiklile 33 
antakse komisjonile õigus võtta vastu 
asjaomaseid delegeeritud õigusakte.

Or. es
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Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) abi eraldamise tingimused, asjaomased 
tooted ja kogused;

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Säte on üleliigne, viidates küsimustele, mida sama artikli lõige 4 juba hõlmab.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) programmiga kehtestatud ühe või mitme 
eesmärgi saavutamiseks ettenähtud meetme 
või tegevuse kohta kehtestatud abisumma.

f) programmiga kehtestatud ühe või mitme 
eesmärgi saavutamiseks ettenähtud meetme 
kohta kehtestatud abisumma ja eeldatav 
summa iga tegevuse kohta.

Or. es

Selgitus

POSEI (Programme d'Options Spécifiques à l'Eloignement et l'Insularité) programmide 
haldamisel on vajalik hõlbustada suuremat paindlikkust, nagu seda on tehtud määruse 
247/2006 kohaldamisel.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võtab rakendusaktiga vastu 
lõikes 2 osutatud abi andmise ühetaolised 
tingimused.

3. Komisjon võtab rakendusaktiga vastu 
lõikes 2 osutatud abi andmise tehnilise 
korralduse. Nimetatud rakendusaktid 
võetakse vastu vastavalt artikli 34 lõikes 2 
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osutatud kontrollimenetlusele.

Or. fr

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 4 – lõik 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) ülemmäär välja jäetud

Or. es

Selgitus

Tegevusele ülemmäära kehtestamine piirab programmide haldamist. 

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 4 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Et toetada toodete turustamist väljaspool 
nende tootmispiirkonda, võttis komisjon 
delegeeritud õigusaktiga vastu 
turustamiseks antava abi summa 
kindlaksmääramise tingimused ja vajaduse 
korral maksimumkogused, millele seda abi 
võib anda.

Et toetada toodete turustamist väljaspool 
nende tootmispiirkonda, võttis komisjon 
delegeeritud õigusaktiga vastu 
turustamiseks antava abi summa 
kindlaksmääramise tingimused ja vajaduse 
korral maksimumkogused, millele seda abi 
võib anda. Vastavalt artiklile 33 antakse 
komisjonile õigus võtta vastu asjaomaseid 
delegeeritud õigusakte.

Or. es
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Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad teha POSEI 
programmide toetustegevuste jaoks 
ettemakseid kohalikele tootjatele.

Or. es

Selgitus

Selle meetme eesmärk on äärepoolseimate piirkondade kohalikke tootjaid soodustavate 
toetusmeetmete tõhususe parandamine.

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Et parandada äärepoolseimatele 
piirkondadele iseloomulike kvaliteetsete 
töödeldud või töötlemata 
põllumajandustoodete tuntust ja 
suurendada nende tarbimist, määrab
komisjon delegeeritava õigusaktiga 
kindlaks graafilise sümboli kasutusõiguse 
rakendamise tingimused ning 
järeletegemise ja kasutamise tingimused.

3. Et parandada äärepoolseimatele 
piirkondadele iseloomulike kvaliteetsete 
töödeldud või töötlemata 
põllumajandustoodete tuntust ja 
suurendada nende tarbimist, määrab 
komisjon delegeeritava õigusaktiga 
kindlaks graafilise sümboli kasutusõiguse 
rakendamise tingimused ning 
järeletegemise ja kasutamise tingimused. 
Vastavalt artiklile 33 antakse komisjonile 
õigus võtta vastu asjaomaseid 
delegeeritud õigusakte.

Or. es
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Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kõnealuse artikli ühtlustatud 
kohaldamise tagamiseks võtab komisjon 
rakendusaktiga vastu üksikasjalikud 
eeskirjad graafilise sümboli 
rakendamiseks, samuti liikmesriikide 
kohaldatava kontrolli ja järelevalve 
miinimumnõuded. 

4. Kõnealuse artikli ühtlustatud 
kohaldamise tagamiseks võtab komisjon 
rakendusaktiga vastu üksikasjalikud 
eeskirjad graafilise sümboli 
rakendamiseks, samuti liikmesriikide 
kohaldatava kontrolli ja järelevalve 
miinimumnõuded. Nimetatud 
rakendusaktid võetakse vastu vastavalt 
artikli 34 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusele.

Or. es

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Maaelu Arengu Euroopa 
Põllumajandusfondi (EAFRD) panus 
äärepoolseimate piirkondade 
programmidesse võib ulatuda 85 
protsendini igas määrusega (EÜ) nr 
1698/2005 sätestatud teljes.

Or. es

Selgitus

Geograafilised raskused, millega äärepoolseimad piirkonnad silmitsi seisavad, ja 
põllumajandustootmise puudulikkus, millest nende maapiirkondade majandus sõltub, 
põhjendavad liidu kaasrahastamise kõrgendatud määra säilitamist, et rahastada 
maapiirkondade arenguprogrammide kulusid. Selle erandi kaasamine POSEI 
programmidesse lubab seda püsivalt asjaomaste piirkondade äärepoolseima olemusega 
siduda.
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Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Olenemata määruse (EÜ) nr 1698/2005 
artikli 39 lõikest 4 võib käesoleva määruse 
lisaga ette nähtud liidupoolse toetuse 
saamise tingimustele vastavaid aastaseid 
ülemmäärasid tõsta kuni kaks korda 
Assooride järvede kaitsmise meetme puhul 
ja Madeira põllumajandusmaa maastiku ja 
iseloomulike vormide ning eelkõige 
terrasse kaitsvate kivimüüride säilitamise 
meetme puhul.

1. Olenemata määruse (EÜ) nr 1698/2005 
artikli 39 lõikest 4 võib käesoleva määruse 
lisaga ette nähtud liidupoolse toetuse 
saamise tingimustele vastavaid aastaseid 
ülemmäärasid tõsta kuni kaks korda 
Assooride järvede kaitsmise meetme puhul 
ja Madeira ning Kanaari saarte
põllumajandusmaa maastiku ja 
iseloomulike vormide ning eelkõige 
terrasse kaitsvate kivimüüride säilitamise 
meetme puhul.

Or. es

Selgitus

 Maastike ja põllumajandusmaade traditsioonilise olemuse säilitamise meetmeid tuleb 
algatada ka Kanaari saartel, kus sellised meetmed on keerulise orograafia tõttu vajalikud.

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Et suurendada äärepoolseimate 
piirkondade põllumajandustoodete 
konkurentsivõimet turul ja panustada 
põllumajandusettevõtete jätkusuutlikkusse 
loodusõnnetuste tagajärgede ning 
loodusega seotud riskide osas, 
julgustatakse iga allsektorit tervikuna 
ühinema katastroofiriske katvate 
kindlustustega, millega kooperatiivid, 
põllumajandustootjate ühendused ja mis 
tahes muud põllumajandusüksused 
vabastatakse põllumajanduskindlustustele 
juurdepääsu hõlbustamisele suunatud 
riigitoetuste saamise keelust.
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Or. es

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Prantsusmaa ja Portugal esitavad 
komisjonile taimedele ja taimsetele 
saadustele kahjulike organismide vastu 
võitlemise programmid Prantsusmaa 
ülemeredepartemangudes, Assooridel ja 
Madeiral. Programmides täpsustatakse 
eelkõige taotletavad eesmärgid, võetavad 
meetmed, nende kestus ja kulud. Käesoleva 
artikli kohaselt esitatud programmid ei 
hõlma banaanide kaitset.

1. Liikmesriigid esitavad komisjonile 
taimedele ja taimsetele saadustele 
kahjulike organismide vastu võitlemise 
programmid äärepoolseimates 
piirkondades. Programmides täpsustatakse 
eelkõige taotletavad eesmärgid, võetavad 
meetmed, nende kestus ja kulud.

Or. es

Selgitus

Taimsetele saadustele kahjulike organismide vastu võitlemise programme on vaja laiendada 
kõikidele äärepoolseimatele aladele kahjurite leviku suurenemise tõttu, mis on suures osas 
tekkinud kaubanduse ja kliimatingimuste tagajärjel. Taimekaitsevahendite nappus nende 
kahjuritega silmitsi seismiseks muudab asjaomased meetmed olulisemaks kui kunagi varem. 
Ükski taimne saadus ei tohiks välja jääda.

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Nende programmide elluviimiseks 
määrab komisjon delegeeritud aktiga
kindlaks lõikes 2 osutatud liidupoolse 
rahalise osaluse, liidu jaoks 
rahastamiskõlblikud meetmed ja 
abisumma.

3. Nende programmide elluviimiseks 
määrab komisjon delegeeritud aktidega
kindlaks lõikes 2 osutatud liidupoolse 
rahalise osaluse, liidu jaoks 
rahastamiskõlblikud meetmed ja 
abisumma. Vastavalt artiklile 33 antakse 
komisjonile õigus võtta vastu asjaomaseid 
delegeeritud õigusakte.
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Or. es

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selline toetus võib hõlmata kuni 60 %
abikõlblikest kulutustest Prantsusmaa 
ülemeredepartemangudes ja kuni 75 % 
abikõlblikest kulutustest Assooridel ja 
Madeiral. Maksmine toimub Prantsusmaa 
ja Portugali ametiasutuste esitatud 
dokumentide põhjal. Vajaduse korral võib 
komisjon korraldada uurimise, mille 
teostavad tema nimel nõukogu direktiivi 
2000/29/EÜ artiklis 21 osutatud eksperdid.

Selline toetus võib hõlmata kuni 75 % 
abikõlblikest kulutustest. Maksmine 
toimub liikmesriikide ametiasutuste 
esitatud dokumentide põhjal. Vajaduse 
korral võib komisjon korraldada uurimise, 
mille teostavad tema nimel nõukogu 
direktiivi 2000/29/EÜ artiklis 21 osutatud 
eksperdid.

Or. es

Selgitus

Viimastel aastatel on äärepoolseimatel aladel kahjulike organismide arv suurenenud, neist 
paljusid on raske likvideerida ning majanduslikult mõjutavad need suuresti tootjate 
kasulikkust. Mitme piirkonna klimaatilised tingimused soodustavad kahjurite levikut ning 
kaupade liikumise tagajärjel on nende arvus toimunud suur kasv.

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikleid 
103v, 103w ja 103y ei kohaldata Kanaari 
saarte suhtes.

3. Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikleid 85 
a, 85 b, 103v, 103w ja 103y ei kohaldata 
Kanaari saarte suhtes.

Or. es

Selgitus

Määruse 247/2006 järgi on viinapuuaedade säilitamine keskkonna ja majanduse seisukohast 
kohustuslik. Raportöör soovib edaspidi jätta Kanaari saared välja kõikidest sätetest, mis 
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piiravad kõnealuse tootmise arendamist, võtte arvesse viimaste aastate tagasilööke.
Illegaalseid viinapuuaedasid käsitlevatest sätetest erandi tegemise mõju oleks praktiliselt 
olematu, kuna kõigest 14,7 protsenti Kanaari saartel tarbitud veinist on kohalik toodang.
Erandit ei kohaldata viinapuuaedadele, mis olid olemas enne käesolevat määrust.

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kuni kohalike noorte isasveiste arv 
jõuab tasemele, mis on piisav kohaliku 
loomaliha tootmise arendamiseks 
Prantsusmaa ülemeredepartemangudes ja 
Madeiral, kehtestatakse võimalus 
importida ilma ühise tollitariifistiku 
imporditollimaksu kohaldamata 
kolmandatest riikidest veiseid 
nuumamiseks ja tarbimiseks Prantsusmaa 
ülemeredepartemangudesse ja Madeirale. 
Komisjon võtab rakendusaktiga vastu 
käesoleva lõigu kohaldamiseks vajalikud 
meetmed ning tingimused, mille alusel 
vabastada eelkõige noorte isasveiste import 
Prantsusmaa ülemeredepartemangudesse ja 
Madeirale tollimaksust. 

1. Kuni kohalike noorte isasveiste arv 
jõuab tasemele, mis on piisav kohaliku 
loomaliha tootmise arendamiseks 
Prantsusmaa ülemeredepartemangudes ja 
Madeiral, kehtestatakse võimalus 
importida ilma ühise tollitariifistiku 
imporditollimaksu kohaldamata 
kolmandatest riikidest veiseid 
nuumamiseks ja tarbimiseks Prantsusmaa 
ülemeredepartemangudesse ja Madeirale. 
Komisjon võtab rakendusaktiga vastu 
käesoleva lõigu kohaldamiseks vajalikud 
meetmed ning tingimused, mille alusel 
vabastada eelkõige noorte isasveiste import 
Prantsusmaa ülemeredepartemangudesse ja 
Madeirale tollimaksust. Nimetatud 
rakendusaktid võetakse vastu vastavalt 
artikli 34 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusele.

Or. es

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Et võtta arvesse loomakasvatussektori ja 
selle harude kohalikke eripärasid, määrab 
komisjon delegeeritud aktiga kindlaks 
tingimused, mille alusel 

Et võtta arvesse loomakasvatussektori ja 
selle harude kohalikke eripärasid, määrab 
komisjon delegeeritud aktiga kindlaks 
tingimused, mille alusel 
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imporditollimaksude erandeid teha. imporditollimaksude erandeid teha. 
Vastavalt artiklile 33 antakse komisjonile 
õigus võtta vastu asjaomaseid 
delegeeritud õigusakte.

Or. es

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Määruse (EÜ) nr 73/2009 artikli 52 ja 
artikli 53 lõike 1 kohaldamisel võib 
Portugal vähendada riiklikku ülemmäära 
lammaste ja kitsede liha eest makstavate 
tasude ning ammlehmade eest makstavate 
lisatasude osas. Sellisel juhul ja komisjoni 
rakendusakti kohaselt kantakse vastav 
summa määruse (EÜ) nr 73/2009 artikli 52 
ja artikli 53 lõike 1 kohaldamisest tuleneva 
ülemmäära alt käesoleva määruse artikli 29 
lõike 2 teises taandes osutatud rahalise 
toetuse alla.

3. Määruse (EÜ) nr 73/2009 artikli 52 ja 
artikli 53 lõike 1 kohaldamisel võib 
Portugal vähendada riiklikku ülemmäära 
lammaste ja kitsede liha eest makstavate 
tasude ning ammlehmade eest makstavate 
lisatasude osas. Sellisel juhul ja komisjoni 
rakendusakti kohaselt kantakse vastav 
summa määruse (EÜ) nr 73/2009 artikli 52 
ja artikli 53 lõike 1 kohaldamisest tuleneva 
ülemmäära alt käesoleva määruse artikli 29 
lõike 2 teises taandes osutatud rahalise 
toetuse alla. Nimetatud rakendusaktid 
võetakse vastu vastavalt artikli 34 lõikes 2 
osutatud kontrollimenetlusele.

Or. es

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võtab rakendusaktiga vastu 
lõike 1 kohaldamiseks vajalikud meetmed 
ning eelkõige tingimused, mille alusel 
vabastada tubaka import Kanaari saartele 
tollimaksust. 

2. Komisjon võtab rakendusaktiga vastu 
lõike 1 kohaldamiseks vajalikud meetmed 
ning eelkõige tingimused, mille alusel 
vabastada tubaka import Kanaari saartele 
tollimaksust. Nimetatud rakendusaktid 
võetakse vastu vastavalt artikli 34 lõikes 2 
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osutatud kontrollimenetlusele.

Or. es

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Igal eelarveaastal rahastab liit III ja IV 
peatükiga ette nähtud meetmeid aastase 
ülemmäära ulatuses järgmiselt:

2. Igal eelarveaastal rahastab liit III ja IV 
peatükiga ette nähtud meetmeid aastase 
ülemmäära ulatuses minimaalselt 
järgmiselt:

Or. es

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Prantsusmaa ülemeredepartemangud 
278,41 miljonit eurot;

– Prantsusmaa ülemeredepartemangud
308,21 miljonit eurot;

Or. es

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Assoorid ja Madeira 106, 21 miljonit 
eurot;

– Assoorid ja Madeira 117,61 miljonit 
eurot;

Or. es
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Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Kanaari saared 268,42 miljonit eurot; – Kanaari saared 297,12 miljonit eurot;

Or. es

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 3 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Prantsusmaa ülemeredepartemangud 24,8
miljonit eurot;

– Prantsusmaa ülemeredepartemangud 26,9
miljonit eurot;

Or. es

Selgitus

Prantsusmaale tarnete erikorra ülemmäära kehtestamise eesmärk on vastata prognoositud 
kasvule loomakasvatussektoris. Asjaomase riigi hinnangu kohaselt ei osutu komisjoni pakutud 
kasv piisavaks.

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon kehtestab rakendusaktiga 
ühetaolised tingimused, mille kohaselt 
võivad liikmesriigid igal aastal muuta 
eraldatavaid vahendeid erinevatele 
toodetele, mis on tarnete erikorra raames 
abikõlblikud.

Komisjon kehtestab rakendusaktiga 
ühetaolised tingimused, mille kohaselt 
võivad liikmesriigid igal aastal muuta 
eraldatavaid vahendeid erinevatele 
toodetele, mis on tarnete erikorra raames 
abikõlblikud. Nimetatud rakendusaktid 
võetakse vastu vastavalt artikli 34 lõikes 2 
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osutatud kontrollimenetlusele.

Or. es

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Et tagada mõistlikud ja 
proportsionaalsed eraldised uuringute, 
tutvustusprojektide, koolituse või tehnilise 
abi rahastamise meetmeteks, sätestab 
komisjon delegeeritud aktiga meetmete 
jaoks eraldatava aastase summa 
ülemmäära. 

4. Et tagada mõistlikud ja 
proportsionaalsed eraldised uuringute, 
tutvustusprojektide, koolituse või tehnilise 
abi rahastamise meetmeteks, sätestab 
komisjon delegeeritud aktiga meetmete 
jaoks eraldatava aastase summa 
ülemmäära. Vastavalt artiklile 33 antakse 
komisjonile õigus võtta vastu asjaomaseid 
delegeeritud õigusakte.

Or. es

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Komisjon esitab Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule 
hindamisaruande mõju kohta, mida 
banaanide impordi uus tariifisoodustus 
ELis tootjate sissetulekule avaldab. 
Nimetatud aruandele lisandub vajaduse 
korral õigusakti ettepanek, millega 
muudetakse lõikes 2 ette nähtud 
summasid, et Euroopa tootjate sissetuleku 
vähenemist kompenseerida. 

Or. es
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Selgitus

Toetused banaanitootjatele on otseselt seotud banaanide impordikorraga Euroopa Liidus, 
mistõttu tuleks kõikide impordiga seotud tariifimuudatuste mõju hinnata. Banaane 
eksportivate riikide, eesotsas Ecuadoriga, sihiks on parandada oma toodete pääsu ühenduse 
turule, millel võib olla negatiivne mõju Euroopa tootjatele makstavatele hindadele. 

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teatised ja aruanded Teatised, aruanded ja mõju-uuringud

Or. es

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Hiljemalt iga aasta 31. juuliks esitavad 
liikmesriigid komisjonile aruande 
käesoleva määrusega ettenähtud meetmete 
rakendamise kohta eelmisel aastal.

2. Hiljemalt iga aasta 30. septembriks 
esitavad liikmesriigid komisjonile aruande 
käesoleva määrusega ettenähtud meetmete 
rakendamise kohta eelmisel aastal.

Or. es

Selgitus

Praktika on näidanud, et pikema tähtaja kehtestamine on mainitud aruande esitamiseks 
vajalik. 
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Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjon korraldab uuringud või 
hinnangud mõju kohta, mida avaldavad 
kohalikule tootmisele kahepoolsed ja 
mitmepoolsed kaubandusläbirääkimised 
kolmandate riikidega, nagu ka ühises 
põllumajanduspoliitikas kokku lepitud 
olulised muudatused. Komisjon rakendab 
oma aruannete koostamisel ÜRO 
määratletud kriteeriume. Vajaduse korral 
lisatakse nimetatud uuringutele või 
hinnangutele ettepanekud 
finantskalkulatsiooni ja kohaliku tootmise 
toetusmeetmete läbivaatamiseks, pidades 
silmas kaubandusläbirääkimistes esile 
kerkinud muutusi.

Or. es

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 31 a
Kui Prantsuse ülemeredepartemang 
Mayotte muutub liidu äärepoolseimaks 
alaks, esitab komisjon uued ettepanekud, 
võttes arvesse, et Prantsuse 
ülemeredepartemangudele ette nähtud 
eelarveassigneering kasvab 
proportsionaalselt ja Mayotte kohta 
lisatakse erisätted.

Or. es
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Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjoni volitused välja jäetud
Kui komisjonile on antud volitused, 
tegutseb ta delegeeritud õigusaktide puhul 
vastavalt artiklis 33 osutatud menetlusele 
ja rakendusaktide puhul vastavalt artiklis 
34 osutatud menetlusele.

Or. es

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Delegeeritud õigusaktid Delegeeritud volituste rakendamine
1. Komisjonile antakse määramata ajaks 
õigus võtta vastu käesolevas määruses 
osutatud delegeeritud õigusakte.

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis 
sätestatud tingimustel.

Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal 
ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.
2. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
lõikes 1 osutatud volituste delegeerimise 
tagasi võtta.

2. Artikli 6 lõikes 3, artikli 11 lõikes 2, 
artikli 13 lõikes 6, artikli 17 lõikes 2, 
artikli 18 lõikes 4, artikli 20 lõikes 3, 
artikli 23 lõikes 3, artikli 26 lõikes 2, 
artikli 29 lõikes 4 osutatud volituste 
delegeerimise õigus antakse komisjonile 
viieks aastaks alates ...*. Komisjon esitab 
delegeeritud volituste kohta aruande 
hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase 
ajavahemiku lõppu. Volituste 
delegeerimist uuendatakse automaatselt 
samaks ajavahemikuks, välja arvatud 
juhul, kui Euroopa Parlament või 
nõukogu on mainitud pikendamise vastu 
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hiljemalt kolm kuud enne iga 
ajavahemiku lõppu.

Institutsioon, kes on algatanud 
sisemenetluse, et otsustada, kas volituste 
delegeerimine tuleks tagasi võtta, püüab 
sellest teavitada teist seadusandjat ja 
komisjoni hiljemalt üks kuu enne lõpliku 
otsuse tegemist, nimetades delegeeritud 
volitused, mida ta soovib tagasi võtta, ja 
esitades tagasivõtmise tõenäolised 
põhjused.
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine.
Otsus jõustub kohe või otsuses nimetatud 
hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba 
jõustunud delegeeritud õigusaktide 
kehtivust. Otsus avaldatakse Euroopa 
Liidu Teatajas.
3. Euroopa Parlament või nõukogu 
võivad delegeeritud õigusakti suhtes 
vastuväiteid esitada kahe kuu jooksul 
alates õigusakti teatavakstegemisest. 
Euroopa Parlamendi või nõukogu 
algatusel pikendatakse seda tähtaega ühe 
kuu võrra.

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 6 lõikes 3, artikli 11 lõikes 2, artikli 
13 lõikes 6, artikli 17 lõikes 2, artikli 18 
lõikes 4, artikli 20 lõikes 3, artikli 23 
lõikes 3, artikli 26 lõikes 2, artikli 29 
lõikes 4 osutatud volituste delegeerimise 
õiguse igal ajal tagasi võtta. 
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine.
Otsus jõustub üks päev pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 
otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval.
See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust.

 Kui pärast selle tähtaja möödumist ei ole 
Euroopa Parlament ega nõukogu 
delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid 
esitanud või kui nad on enne seda 
kuupäeva komisjonile teatanud, et nad on 
otsustanud vastuväiteid mitte esitada, 
jõustub delegeeritud õigusakt selles 
nimetatud kuupäeval.
Kui Euroopa Parlament või nõukogu 
esitab delegeeritud õigusakti suhtes 
vastuväiteid, õigusakt ei jõustu. 
Vastuväiteid esitanud institutsioon 
põhjendab delegeeritud õigusakti suhtes 
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esitatud vastuväiteid.

4. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal 
ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.
5. Artikli 6 lõike 3, artikli 11 lõike 2, 
artikli 13 lõike 6, artikli 17 lõike 2, artikli 
18 lõike 4, artikli 20 lõike 3, artikli 23 
lõike 3, artikli 26 lõike 2 ja artikli 29 lõike 
4 alusel vastu võetud delegeeritud 
õigusaktid jõustuvad üksnes siis, kui 
Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole 
kahe kuu jooksul alates asjaomase akti 
vastuvõtmisest selle suhtes vastuväiteid 
esitanud või kui need kaks institutsiooni 
on enne nimetatud tähtaja lõppu 
komisjonile teatanud, et nad ei kavatse 
vastuväiteid esitada. Parlamendi või 
nõukogu algatusel pikendatakse seda 
tähtaega kahe kuu võrra. 
_______________
* Käesoleva määruse jõustumise kuupäev.

Or. es

Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rakendusaktid – komitee Komiteemenetlus
[Täita pärast seda, kui on vastu võetud 
praegu Euroopa Parlamendis ja 
nõukogus arutlusel olev Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 291 lõike 2 
kohane määrus kontrollimeetmete kohta.]

1. Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 
1782/2003 artikli 144 alusel loodud
otsetoetuste korralduskomitee. Nimetatud 
komitee on komitee määruse (EÜ) nr 
182/2011 tähenduses. 
2. Käesolevale lõikele viitamise korral 
kohaldatakse määruse (EÜ) nr 182/2011 
artiklit 5.
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SELETUSKIRI

Taustteave

Kõrvalisele asukohale ja saarelisele asendile vastavate valikmeetmete programmid (POSEI) 
käivitati 1991. aastal Prantsuse ülemeredepartemangude toetuseks, laienedes aasta hiljem 
Portugali ja Hispaania äärepoolseimatele piirkondadele. Hetkel saavad asjaomasest meetmest 
kasu üheksa piirkonda: Guadeloupe, Prantsuse Guajaana, Martinique, Réunion, Saint-
Barthélemy ja Saint-Martin Prantsusmaal, Assoorid ja Madeiral Portugalis ja Kanaari saared
Hispaanias. Ette on nähtud kümnenda piirkonna – Prantsuse departemangu Mayotte –
liitmine.

Kõnealustel programmidel on siduv roll nende piirkondade põlumajandustootmise ja töötleva 
tööstuse säilitamisel ja arengul. Tänapäeval jääks küsitavaks kasusaavate sektorite 
rakendamine ilma POSEI programmideta, tingituna majanduslikest raskustest, millega 
asjaomased piirkonnad oma geograafilise asukoha tõttu silmitsi peavad seisma, ning oma 
tegevuse mitmekesistamiseks piiratud alast.

POSEI jaguneb kaheks selgesti eristatavaks süsteemiks. Ühelt poolt on olemas tarnete erikord, 
mis on suunatud asjaomaste piirkondade varustamisele kariloomade sööda, töötleva tööstuse 
ja lõpptarbekaubaga. Tarnete erikorrale on kehtestatud toetuste ülemmäär riigi kohta, 
vältimaks saarte toodete kõlvatut konkurentsi. Teiseks ja kaalukamaks POSEI osaks, mis 
moodustab ligikaudu 80 protsenti kogu toetustest, on kohalikku põllumajanduslikku tootmist 
soodustavad meetmed, millel on kandev roll tegevuse säilitamise ja elujõulisuse tagamises.

Õigusakte POSEI kohta on muudetud kahel korral. Esimene reform toimus 2001. aastal ja 
peamiseks muudatuseks oli tarne erikorra toetuste uue arvutusmeetodi sisseviimine, millega ei 
võetud enam arvesse ELi toetuste (eksporditoetuste) määra, et võtta võrdluspunktiks 
äärepoolseimate alade kaugusest, isoleeritusest ja nõrgast pinnasest tulenevad lisakulud. 
Asjaomase reformiga kehtestati ka ette nähtud varud. 

POSEI teine ja siiani kõige ulatuslikum reform toimus 2006. aastal ning see tähendas 180-
kraadist pööret programmide arengus, mille väljatöötamine jäi täielikult kohalike 
omavalitsuste ülesandeks. Hiljem muudeti määrust (EÜ) nr 247/2006 mitmel korral, peamiselt 
selleks, et viia sisse muudatused seoses riigiabisüsteemi uuendamisega banaanisektori osas, 
mis kaasati POSEI programmidesse, nagu ka uuendus suhkrusektori osas. Teisest küljest, 
ühise põllumajanduspoliitika reformi „tervisekontrolli” alusena viidi otsetoetuste eelarve üle 
POSEI programmidesse, mis on praeguseks ühise põllumajanduspoliitika esimeseks sambaks 
äärepoolseimatele piirkondadele.

Euroopa Komisjoni ettepaneku kokkuvõte

Euroopa Komisjoni ettepanek muudab määrust (EÜ) nr 247/2006 äärepoolseimate 
piirkondade toetuseks, mille peamine eesmärk on viimastel aastatel läbi vaadatud erinevate 
õigusaktide ühendamine. Ettepanek kohandab määruse uute sätetega delegeeritud aktide ja 
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Lissaboni lepingu rakendusaktide kohta. 

Ettepaneku eesmärk on samuti kõigile üheksale Euroopa Liidu äärepoolseimale alale 
suunatud põllumajandusmeetmeid hõlmava määruse lugemise lihtsustamine ja parandamine. 
Komisjon kasutab asjaomast lihtsustamist, et viia sisse mõned õigusalased muudatused, 
pidades silmas viimastel aastatel erikorra rakendamisel avastatud probleeme. 

Peamised muudatusettepanekud on järgmised:

- tarnete erikorrale kehtestatud ülemmäära suurendamine 20 protsendi võrra Prantsusmaal ja 
Portugalis;

- tarnete erikorra sidumine nõudega vältida kõiki tõkkeid kohaliku tootmise arengule;

- täpsustuste kaasamine programmide esitamise menetluse ja nende osas tehtud muudatuste 
kohta, pidades silmas nende vastuvõtmist komisjoni poolt, eesmärgiga soodustada nende 
paindlikkust ja tõhustada nende kohandamist tegelike vajadustega;

- võimalus lähetada tarnete erikorraga hõlmatud toorainest kohapeal töödeldud tooted edasi 
ilma soodustust tagasi maksmata laieneb Prantsuse ülemeredepartemangudele;

- programmidesse lisatakse otsestel toetustel põhinevate abimeetmete loetelu, et tagada 
eelarve tõhus haldamine;
- komisjon peab samuti kasulikuks märkida, kuidas kohalikku põllumajanduslikku tootmist 
soodustavate meetmete toetuse suurust määratakse, kuna enne puudusid põhiõigusaktis 
sellekohased andmed.

Raportööri seisukoht

Nagu tunnistavad komisjoni ergutusel koostatud POSEI korra hindamisaruande autorid, on 
põllumajandusliku tootmise ja äärepoolseimate piirkondade tööstuse tulemuslikkus sellest 
sõltuv. Kriisihetkedel nagu praegu, kui asjaomastes piirkondades on tööpuuduse näitajad tihti 
kõrgemad riigi keskmistest, tuleks seda korda mitte üksnes säilitada, vaid ka nii palju kui 
võimalik tugevdada. 

Raportöör väljendab kurvastust selle üle, et komisjoni ettepanekust on välja jäetud viide 
lepingu õiguslikule alusele äärepoolseimate piirkondade osas, mistõttu teeb ettepaneku see 
taas lisada. Lepingu artikkel 349 on ainus, mis on sätestatud asjaomaste piirkondade kohta 
ning mis tagab nende erikohtlemise säilitamise, mis võib tulevikus ilma asjaomase õigusliku 
viiteta jääda küsitavaks.

Nii komisjon kui ka kontrollikoda toovad oma 2010. aasta aruandes POSEI toimimise kohta 
välja asjaomase korra kasulikkuse nende piirkondade raskuste vähendamisel. 

Siiski ei näi nendele programmidele eraldatud vahendid (653 miljonit eurot üheksale 
piirkonnale) olevat piisavad, mida näitab asjaolu, et põllumajandus on taandarengu protsessis, 
ning pidades silmas mõnesid riiklikul tasandil vastu võetud otsuseid suurendada riigiabiga 
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POSEI toetusi. Struktuursetel probleemidel, nagu ka kolmandatest riikidest impordi 
konkurentsivõime tõttu avalduval kasvaval pingel, on osa mitme sektori negatiivses 
hinnangus.

Banaanide osas, mille osakaal äärepoolseimate piirkondade põllumajanduslikus lõpptootmises
on väga oluline, eriti Kanaari saartel (ulatudes 25 protsendini selle piirkonna 
kogutoodangust), tuleb silmitsi seista Euroopa Liidu tariifikontsessiooniga Ladina-Ameerika 
riikidest pärinevate banaanide ekspordi suhtes. Selle sektori olulisus, mis koos tomati ja 
suhkruga on üks vähestest saarte ekspordile suunatud toodetest, õigustab suurel määral POSEI 
eraldise läbivaatamist, kompenseerimaks kaotusi, mis saare tootjatel mainitud soodustuste 
tõttu võivad tekkida. Lisaks banaanidele peavad ka muud saarte tooted, nagu tomat, suhkur ja 
rumm, seisma samamoodi silmitsi tugeva välise survega, mille mõju peaks Euroopa Komisjon 
korrakohaselt analüüsima. Asjaomaste piirkondade eritingimused süvendavad nende tootmise 
haavatavust kolmandatest riikidest pärit impordi suurenemise ees, kuna kaugusest ja 
isoleeritusest tulenevatele kulutustele lisanduvad kõrgetest standarditest tingitud kulutused, 
millest nad toiduohutuse ja keskkonnasõbralikkuse osas kinni peavad pidama.

Vähesed alternatiivid saarte kultuuridele ja toodetele on samuti oluliseks põhjuseks, et võtta 
vastu tõhusamaid meetmeid, mis takistaks põllumajandustootjate ja karjakasvatajate kasumite 
vähenemist, võttes lisaks arvesse viimastel aastatel tehtud pingutusi kvaliteetsemate toodete 
pakkumiseks. 

Raportöör pooldab seda, et pädevad asutused oleksid programmide haldamisel endiselt väga 
paindlikud, kuna piirkondlikul tasandil saab meetmeid kohaldada kõige tõhusamalt, võttes 
arvesse tegelikke vajadusi. Tuleb tagada paindlikkus, nagu ka tugevdada asjaomaste sektorite 
nõustamist.

Mis puudutab POSEI kahte suurt peatükki (tarnete erikord ja meetmed kohaliku 
põllumajandustootmise toetamiseks), on raportöör arvamusel, et neid ei tohiks oluliselt muuta. 
Palub sellegi poolest tungivalt liikmesriikidelt, et nad parandaksid nii palju kui võimalik 
kohalikku põllumajandustootmist soodustavate meetmete kavandamist, et tugevdada 
erinevatele sektoritele antud abi tõhusust. Liikmesriigid peaksid lisaks pöörama erilist 
tähelepanu võimalikule negatiivsele mõjule, mis tarne erikorra valesti rakendamise tõttu võib 
kohalikule tootmisele avalduda.

Viimastel aastatel on äärepoolseimate alade kultuuride juures märgatud suurt kahjulike 
organismide hulka, mis on kaubavahetuse suurenemise tagajärg. Tootjad peavad seisma 
silmitsi arvestatavalt suure kahjurite hulga kasvuga, mis õigustab taimetervise programmide 
tugevdamist, nagu ka nende kohaldamise laienemist Kanaari saartele ja banaanikultuurile, 
võttes samal ajal arvesse jätkusuutliku tava parandamise vajadust. 

Raportööri arvates tuleks Euroopa Liidul tugevdada ka piiril tehtavat kontrolli impordi osas 
kolmandatest riikidest, kelle toodangu puhul tuleks pidada kinni samadest veterinaaria ja 
taimetervise nõuetest, mis kehtivad äärepoolseimate piirkondade põllumajandustootjatele ja 
karjakasvatajatele, et vältida kõlvatut konkurentsi kohaliku tootmisega.


