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Muudatusettepanek 649
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Meetmed, mida tuleb võtta kolmandatest 
riikidest liitu sisenevate nõuetele 
mittevastavate saadetiste suhtes

Meetmed, mida tuleb võtta nõuetele 
mittevastavate saadetiste suhtes

Or. es

Selgitus

Pealkiri on segane, näib, et tooted on juba ELi sisse toodud ja siiski öeldakse pärast, et 
keelatakse neid sisse tuua.

Muudatusettepanek 650
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pädevad asutused annavad korralduse 
kolmandatest riikidest liitu sisenevate 
loomade või kaupade saadetiste 
ametlikuks kinnipidamiseks, kui 
kõnealused saadetised ei vasta artikli 1 
lõikes 2 osutatud eeskirjadele, ja
keelduvad neid liitu lubamast.

Kui vastavalt artiklile 45 piiripunktides 
tehtud ametlike kontrollide tulemusel 
tõendavad pädevad asutused, et looma- ja 
kaubasaadetised ei vasta artikli 1 lõikes 2 
osutatud nõuetele, väljastavad nad 
järgmise põhjendatud arvamuse või 
otsuse: „saadetis ei vasta nõuetele” või „ei 
saanud kontrollist läbi”, mis kantakse 
ühtsesse sisseveodokumenti. Lisaks 
peavad pädevad asutused kõnealused 
looma- või kaubasaadetised ametlikult 
kinni ja keelduvad neid liitu lubamast.

Or. es

Selgitus

Soovitakse menetlust selgitada.
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Muudatusettepanek 651
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vajaduse korral sellised saadetised 
isoleeritakse või pannakse karantiini ning 
neisse kuuluvaid loomi hoitakse ja nende 
eest hoolitsetakse sobivates tingimustes, 
kuni edasiste otsuste tegemiseni.

Vajaduse korral sellised saadetised või osa 
saadetisest isoleeritakse või pannakse 
karantiini ning neisse kuuluvaid loomi 
hoitakse ja nende eest hoolitsetakse 
sobivates tingimustes, kuni edasiste otsuste 
tegemiseni. Samuti võetakse arvesse teiste 
kaupade erivajadusi.

Or. es

Selgitus

Soovitakse menetlust selgitada ja lisada märge võimaluse kohta saadetis osaliselt tagasi 
lükata.

Muudatusettepanek 652
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Olles võimaluse korral kuulanud ära 
saadetise eest vastutava ettevõtja, annavad
pädevad asutused viivitamata asjaomasele 
ettevõtjale korralduse:

3. Olles kuulanud ära saadetise eest 
vastutava ettevõtja, võtavad pädevad 
asutused viivitamata vastu otsuse saadetise 
sihtkoha kohta, mis on üks järgmistest:

Or. es

Selgitus

Soovitakse menetlust selgitada.
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Muudatusettepanek 653
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) vajaduse korral saadetis hävitada 
kooskõlas artikli 1 lõikes 2 osutatud 
eeskirjadega või

(a) vajaduse korral saadetis või osa sellest
hävitada kooskõlas artikli 1 lõikes 2 
osutatud eeskirjadega või

Or. es

Selgitus

Soovitakse lisada märge võimaluse kohta saadetis osaliselt tagasi lükata.

Muudatusettepanek 654
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) vajaduse korral saadetis hävitada 
kooskõlas artikli 1 lõikes 2 osutatud 
eeskirjadega või

(a) vajaduse korral saadetis hävitada, 
elusloomade korral inimlikult, kooskõlas 
artikli 1 lõikes 2 osutatud eeskirjadega või

Or. en

Muudatusettepanek 655
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) suunata saadetis liidust väljapoole 
kooskõlas artikli 70 lõigetega 1 ja 2 või

(b) suunata saadetis või osa sellest liidust 
väljapoole kooskõlas artikli 70 lõigetega 1 
ja 2 või
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Or. es

Selgitus

Soovitakse lisada märge võimaluse kohta saadetis osaliselt tagasi lükata.

Muudatusettepanek 656
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kohaldada saadetise suhtes erirežiimi 
kooskõlas artikli 69 lõigetega 1 ja 2 või 
mis tahes muud meedet tagamaks, et artikli 
1 lõikes 2 osutatud eeskirju järgitakse, ja 
vajaduse korral määrab saadetise muul 
otstarbel kasutamiseks kui esialgu ette 
nähtud.

(c) kohaldada saadetise või selle osa suhtes 
erirežiimi kooskõlas artikli 69 lõigetega 1 
ja 2 või mis tahes muud meedet tagamaks, 
et artikli 1 lõikes 2 osutatud eeskirju 
järgitakse, ja vajaduse korral määrab 
saadetise muul otstarbel kasutamiseks kui 
esialgu ette nähtud.

Or. es

Selgitus

Soovitakse lisada märge võimaluse kohta saadetis osaliselt tagasi lükata.

Muudatusettepanek 657
Martina Anderson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealune teade edastatakse artikli 130 
lõikes 1 osutatud elektroonilise 
teabehaldussüsteemi kaudu.

Kõnealune teade edastatakse artikli 130 
lõikes 1 osutatud TRACESi ja RASFFi 
süsteemide kaudu.

Or. en
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Muudatusettepanek 658
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Meetmed liitu sisenevate loomade või 
kaupade puhul, millega on seotud risk

Meetmed, mida tuleb võtta nõuetele 
mittevastavate saadetiste suhtes, mis 
kujutavad endast riski

Or. es

Selgitus

Pealkirja saab lihtsustada, sest tegelikult on käesoleva artikli ja artikli 64 erinevus see, et 
neid saadetisi ei saa tagasi saata

Muudatusettepanek 659
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui ametlik kontroll näitab, et loomade või 
kaupade saadetis kujutab endast riski 
inimeste, loomade või taimede tervisele,
loomade heaolule või geneetiliselt 
muundatud organismide ja 
taimekaitsevahendite puhul keskkonnale, 
tuleb sellised saadetised isoleerida või 
panna karantiini ja sellesse kuuluvad loomi 
hoitakse ja nende eest hoolitsetakse 
sobivates tingimustes, kuni edasiste otsuste 
tegemiseni.

Kui ametlik kontroll näitab, et loomade või 
kaupade saadetis kujutab endast riski 
inimeste, loomade tervisele või loomade 
heaolule, tuleb sellised saadetised 
isoleerida või panna karantiini ja sellesse 
kuuluvad loomi hoitakse ja nende eest 
hoolitsetakse sobivates tingimustes, kuni 
edasiste otsuste tegemiseni.

Or. de

Selgitus

Taimede tervist, taimset paljundusmaterjali ja taimekaitsevahendeid puudutavate 
valdkondlike õigusaktide väljajätmise tõttu ei ole see laiendus selles määruses vajalik.
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Muudatusettepanek 660
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui ametlik kontroll näitab, et loomade või 
kaupade saadetis kujutab endast riski 
inimeste, loomade või taimede tervisele, 
loomade heaolule või geneetiliselt 
muundatud organismide ja 
taimekaitsevahendite puhul keskkonnale, 
tuleb sellised saadetised isoleerida või 
panna karantiini ja sellesse kuuluvad loomi 
hoitakse ja nende eest hoolitsetakse 
sobivates tingimustes, kuni edasiste otsuste 
tegemiseni.

Kui ametlik kontroll näitab, et loomade või 
kaupade saadetis kujutab endast riski 
inimeste või loomade tervisele, loomade 
heaolule või keskkonnale, tuleb sellised 
saadetised isoleerida või panna karantiini ja 
sellesse kuuluvad loomi hoitakse ja nende 
eest hoolitsetakse sobivates tingimustes, 
kuni edasiste otsuste tegemiseni.

Or. en

Muudatusettepanek 661
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui ametlik kontroll näitab, et loomade või 
kaupade saadetis kujutab endast riski 
inimeste, loomade või taimede tervisele, 
loomade heaolule või geneetiliselt 
muundatud organismide ja 
taimekaitsevahendite puhul keskkonnale, 
tuleb sellised saadetised isoleerida või
panna karantiini ja sellesse kuuluvad loomi 
hoitakse ja nende eest hoolitsetakse 
sobivates tingimustes, kuni edasiste otsuste 
tegemiseni.

Kui ametlik kontroll näitab, et loomade või 
kaupade saadetis kujutab endast riski 
inimeste või loomade tervisele, loomade 
heaolule või geneetiliselt muundatud 
organismide ja taimekaitsevahendite puhul 
keskkonnale, tuleb sellised saadetised 
isoleerida või panna karantiini ja sellesse 
kuuluvad loomi hoitakse ja nende eest 
hoolitsetakse sobivates tingimustes, kuni 
edasiste otsuste tegemiseni.

Or. de
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Muudatusettepanek 662
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) annavad viivitamata ettevõtjale 
korralduse hävitada saadetis kooskõlas 
artikli 1 lõikes 2 osutatud eeskirjadega ja 
võtta kõik vajalikud meetmed, et kaitsta 
inimeste, loomade ja taimede tervist, 
loomade heaolu või keskkonda või

(a) annavad viivitamata ettevõtjale 
korralduse hävitada saadetis kooskõlas 
artikli 1 lõikes 2 osutatud eeskirjadega ja 
võtta kõik vajalikud meetmed, et kaitsta 
inimeste ja loomade tervist, loomade 
heaolu või

Or. de

Selgitus

Taimede tervist, taimset paljundusmaterjali ja taimekaitsevahendeid puudutavate 
valdkondlike õigusaktide väljajätmise tõttu ei ole see laiendus selles määruses vajalik.

Muudatusettepanek 663
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) annavad viivitamata ettevõtjale 
korralduse hävitada saadetis kooskõlas 
artikli 1 lõikes 2 osutatud eeskirjadega ja 
võtta kõik vajalikud meetmed, et kaitsta 
inimeste, loomade ja taimede tervist, 
loomade heaolu või keskkonda või

(a) annavad viivitamata ettevõtjale 
korralduse hävitada saadetis kooskõlas 
artikli 1 lõikes 2 osutatud eeskirjadega ja 
võtta kõik vajalikud meetmed, et kaitsta 
inimeste või loomade tervist, loomade 
heaolu või keskkonda või

Or. en

Muudatusettepanek 664
Ewald Stadler
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) annavad viivitamata ettevõtjale 
korralduse hävitada saadetis kooskõlas 
artikli 1 lõikes 2 osutatud eeskirjadega ja 
võtta kõik vajalikud meetmed, et kaitsta 
inimeste, loomade ja taimede tervist, 
loomade heaolu või keskkonda või

(a) annavad viivitamata ettevõtjale 
korralduse hävitada saadetis kooskõlas 
artikli 1 lõikes 2 osutatud eeskirjadega ja 
võtta kõik vajalikud meetmed, et kaitsta 
inimeste ja loomade tervist, loomade 
heaolu või keskkonda või

Or. de

Muudatusettepanek 665
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) annavad viivitamata ettevõtjale 
korralduse hävitada saadetis kooskõlas 
artikli 1 lõikes 2 osutatud eeskirjadega ja 
võtta kõik vajalikud meetmed, et kaitsta 
inimeste, loomade ja taimede tervist, 
loomade heaolu või keskkonda või

(a) annavad viivitamata ettevõtjale 
korralduse hävitada saadetis, elusloomade 
korral inimlikult, kooskõlas artikli 1 lõikes 
2 osutatud eeskirjadega ja võtta kõik 
vajalikud meetmed, et kaitsta inimeste,
loomade ja taimede tervist, loomade heaolu 
või keskkonda või

Or. en

Muudatusettepanek 666
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) muudavad kehtetuks selliste 
saadetistega kaasasolevad ametlikud
sertifikaadid ja muud dokumendid, mille 

(a) muudavad kehtetuks selliste 
saadetistega kaasasolevad sertifikaadid ja 
muud ametlikud dokumendid, mille suhtes 
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suhtes on võetud artikli 64 lõigete 3 ja 5 ja 
artikli 65 kohaselt meetmeid;

on võetud artikli 64 lõigete 3 ja 5 ja artikli 
65 kohaselt meetmeid;

Or. es

Muudatusettepanek 667
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selle liikmesriigi pädevad asutused, kus 
ametlik kontroll tehti, teevad artikli 64 
lõigete 3 ja 5 ja artikli 65 kohaselt võetud 
meetmete kohaldamise järelevalvet, 
tagamaks, et saadetisel ei ole kõnealuste 
meetmete võtmise ajal või kuni nende 
võtmiseni kahjulikku mõju inimeste,
loomade või taimede tervisele, loomade 
heaolule või keskkonnale.

Selle liikmesriigi pädevad asutused, kus 
ametlik kontroll tehti, teevad artikli 64 
lõigete 3 ja 5 ja artikli 65 kohaselt võetud 
meetmete kohaldamise järelevalvet, 
tagamaks, et saadetisel ei ole kõnealuste 
meetmete võtmise ajal või kuni nende 
võtmiseni kahjulikku mõju inimeste ja
loomade tervisele või loomade heaolule.

Or. de

Selgitus

Taimede tervist, taimset paljundusmaterjali ja taimekaitsevahendeid puudutavate 
valdkondlike õigusaktide väljajätmise tõttu ei ole see laiendus selles määruses vajalik.

Muudatusettepanek 668
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selle liikmesriigi pädevad asutused, kus 
ametlik kontroll tehti, teevad artikli 64 
lõigete 3 ja 5 ja artikli 65 kohaselt võetud
meetmete kohaldamise järelevalvet, 

Selle liikmesriigi pädevad asutused, kus
ametlik kontroll tehti, teevad artikli 64 
lõigete 3 ja 5 ja artikli 65 kohaselt võetud 
meetmete kohaldamise järelevalvet, 
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tagamaks, et saadetisel ei ole kõnealuste 
meetmete võtmise ajal või kuni nende 
võtmiseni kahjulikku mõju inimeste,
loomade või taimede tervisele, loomade 
heaolule või keskkonnale.

tagamaks, et saadetisel ei ole kõnealuste 
meetmete võtmise ajal või kuni nende 
võtmiseni kahjulikku mõju inimeste või
loomade tervisele, loomade heaolule või 
keskkonnale.

Or. en

Muudatusettepanek 669
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selle liikmesriigi pädevad asutused, kus 
ametlik kontroll tehti, teevad artikli 64 
lõigete 3 ja 5 ja artikli 65 kohaselt võetud 
meetmete kohaldamise järelevalvet, 
tagamaks, et saadetisel ei ole kõnealuste 
meetmete võtmise ajal või kuni nende 
võtmiseni kahjulikku mõju inimeste,
loomade või taimede tervisele, loomade 
heaolule või keskkonnale.

Selle liikmesriigi pädevad asutused, kus 
ametlik kontroll tehti, teevad artikli 64 
lõigete 3 ja 5 ja artikli 65 kohaselt võetud 
meetmete kohaldamise järelevalvet, 
tagamaks, et saadetisel ei ole kõnealuste 
meetmete võtmise ajal või kuni nende 
võtmiseni kahjulikku mõju inimeste või 
loomade tervisele, loomade heaolule või 
keskkonnale.

Or. de

Muudatusettepanek 670
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 67 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ettevõtja võtab kõik pädevate asutuste 
poolt artikli 64 lõigete 3 ja 5 ja artikli 65 
kohaselt ette nähtud meetmed viivitamata 
ja hiljemalt 60 päeva jooksul alates 
päevast, mil pädevad asutused teatasid 
ettevõtjale kooskõlas artikli 64 lõikega 4 
oma otsusest.

1. Ettevõtja võtab kõik pädevate asutuste 
poolt artikli 64 lõigete 3 ja 5 ja artikli 65 
kohaselt ette nähtud meetmed viivitamata 
ja kaupade puhul hiljemalt 60 päeva 
jooksul alates päevast, mil pädevad 
asutused teatasid ettevõtjale kooskõlas 
artikli 64 lõikega 4 oma otsusest.
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Or. es

Selgitus

Tähtaeg, mis antakse ettevõtjale pädeva asutuse otsuse täitmiseks, on 60 päeva. Elusloomade 
puhul võib see tähtaeg olla liiga pikk.

Muudatusettepanek 671
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 67 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) artiklis 65 osutatud juhtudel saadetis 
hävitada sobivas kohas, mis asub 
piiripunktile võimalikult lähedal, võttes 
kõik vajalikud meetmed, et kaitsta 
inimeste, loomade ja taimede tervist,
loomade heaolu või keskkonda

(b) artiklis 65 osutatud juhtudel saadetis 
hävitada sobivas kohas, mis asub 
piiripunktile võimalikult lähedal, võttes 
kõik vajalikud meetmed, et kaitsta inimeste 
ja loomade tervist ning loomade heaolu.

Or. de

Selgitus

Taimede tervist, taimset paljundusmaterjali ja taimekaitsevahendeid puudutavate 
valdkondlike õigusaktide väljajätmise tõttu ei ole see laiendus selles määruses vajalik.

Muudatusettepanek 672
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 67 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) artiklis 65 osutatud juhtudel saadetis 
hävitada sobivas kohas, mis asub 
piiripunktile võimalikult lähedal, võttes 
kõik vajalikud meetmed, et kaitsta 
inimeste, loomade ja taimede tervist, 

(b) artiklis 65 osutatud juhtudel saadetis 
hävitada sobivas kohas, mis asub 
piiripunktile võimalikult lähedal, võttes 
kõik vajalikud meetmed, et kaitsta inimeste 
või loomade tervist, loomade heaolu või 
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loomade heaolu või keskkonda keskkonda

Or. en

Muudatusettepanek 673
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 67 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) artiklis 65 osutatud juhtudel saadetis 
hävitada sobivas kohas, mis asub 
piiripunktile võimalikult lähedal, võttes 
kõik vajalikud meetmed, et kaitsta 
inimeste, loomade ja taimede tervist, 
loomade heaolu või keskkonda

(b) artiklis 65 osutatud juhtudel saadetis 
hävitada sobivas kohas, mis asub 
piiripunktile võimalikult lähedal, võttes 
kõik vajalikud meetmed, et kaitsta inimeste
ja loomade tervist, loomade heaolu või 
keskkonda.

Or. de

Muudatusettepanek 674
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 67 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Pädevad asutused võivad käesoleva 
artikli lõigetes 1 ja 2 osutatud perioodi 
pikendada, kuni saadakse artiklis 34 
osutatud teise eksperdiarvamuse 
tulemused, tingimusel, et pikendamisel ei 
ole kahjulikku mõju inimeste, loomade ja 
taimede tervisele, loomade heaolule ja 
geneetiliselt muundatud organismide ja 
taimekaitsevahendite puhul keskkonnale.

3. Pädevad asutused võivad käesoleva 
artikli lõigetes 1 ja 2 osutatud perioodi 
pikendada, kuni saadakse artiklis 34 
osutatud teise eksperdiarvamuse 
tulemused, tingimusel, et pikendamisel ei 
ole kahjulikku mõju inimeste ja loomade
tervisele, loomade heaolule ja keskkonnale.

Or. en
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Muudatusettepanek 675
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 67 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Pädevad asutused võivad käesoleva 
artikli lõigetes 1 ja 2 osutatud perioodi 
pikendada, kuni saadakse artiklis 34 
osutatud teise eksperdiarvamuse 
tulemused, tingimusel, et pikendamisel ei 
ole kahjulikku mõju inimeste, loomade ja 
taimede tervisele, loomade heaolule ja 
geneetiliselt muundatud organismide ja 
taimekaitsevahendite puhul keskkonnale.

3. Pädevad asutused võivad käesoleva 
artikli lõigetes 1 ja 2 osutatud perioodi 
pikendada, kuni saadakse artiklis 34 
osutatud teise eksperdiarvamuse 
tulemused, tingimusel, et pikendamisel ei 
ole kahjulikku mõju inimeste ega loomade 
tervisele, loomade heaolule ja geneetiliselt 
muundatud organismide ja 
taimekaitsevahendite puhul keskkonnale.

Or. de

Muudatusettepanek 676
Martina Anderson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 68 välja jäetud

Artiklite 64 ja 65 sidus rakendamine

Komisjon sätestab rakendusaktidega 
eeskirjad, et tagada tehtud otsuste ja 
võetud meetmete ning pädevate asutuste 
poolt artiklite 64 ja 65 kohaselt antud 
korralduste sidusus kõikides artikli 57 
lõikes 1 osutatud piiripunktides ja artikli 
51 lõike 1 punktis a osutatud 
kontrollipunktides selliste juhendite 
vormis, mida pädev asutus peab järgima 
nõuete rikkumise või riskiga seotud 
üldiste või korduvate olukordade 
lahendamisel.

Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 141 lõikes 2 osutatud 
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kontrollimenetlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 677
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tuleb kohaldada tõhusalt ja see peab 
tagama inimeste, loomade või taimede
tervisele, loomade heaolule või 
geneetiliselt muundatud organismide ja 
taimekaitsetoodete puhul keskkonnale 
tulenevate riskide kõrvaldamise;

(a) tuleb kohaldada tõhusalt ja see peab 
tagama inimeste või loomade tervisele, 
loomade heaolule või keskkonnale 
tulenevate riskide kõrvaldamise;

Or. en

Muudatusettepanek 678
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tuleb kohaldada tõhusalt ja see peab 
tagama inimeste, loomade või taimede
tervisele, loomade heaolule või 
geneetiliselt muundatud organismide ja 
taimekaitsetoodete puhul keskkonnale 
tulenevate riskide kõrvaldamise;

(a) tuleb kohaldada tõhusalt ja see peab 
tagama inimeste või loomade tervisele, 
loomade heaolule või geneetiliselt 
muundatud organismide ja 
taimekaitsetoodete puhul keskkonnale 
tulenevate riskide kõrvaldamise;

Or. de

Muudatusettepanek 679
Martina Anderson
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonile antakse kooskõlas artikliga 
139 õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte nõuete ja tingimuste kohta, 
mille kohaselt peab lõikega 1 ette nähtud 
erirežiimi kohaldama.

välja jäetud

Kui delegeeritud õigusaktidega ei ole 
eeskirju vastu võetud, kohaldatakse sellist 
erirežiimi kooskõlas riiklike normidega.

Or. en

Muudatusettepanek 680
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon määrab rakendusaktidega 
kindlaks lõikes 1 osutatud 
teavitamismenetlused.

välja jäetud

Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 141 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. en

Selgitus

Õigusakte ei ole vaja, kui plaanitav tulemus on tagada põhiline teabevahetus liikmesriikide 
vahel või liikmesriikide ja komisjoni või avalikkuse vahel. Õigusaktides tuleks lihtsalt 
märkida, et see on vajalik.

Muudatusettepanek 681
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel



PE526.078v01-00 18/104 AM\1013306ET.doc

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid, kes võtavad vastu 
imporditud kaupu, millele on 
ekspordieelsetes kontrollides luba antud, 
kontrollivad korrapäraselt, kas 
imporditud kaubad vastavad tegelikult 
ELi nõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 682
Martina Anderson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 71

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 71 välja jäetud

Kolmandate riikide ekspordieelsete 
kontrollide heakskiitmine

1. Komisjon võib rakendusaktidega kiita 
heaks teatavad looma- ja kaubasaadetiste 
ekspordieelsed kontrollid, mida kolmas 
riik viib läbi enne loomade ja kaupade 
liitu eksportimist eesmärgiga kontrollida, 
kas ekspordisaadetised vastavad artikli 1 
lõikes 2 osutatud eeskirjadele. Heakskiit 
antakse üksnes asjaomasest kolmandast 
riigist pärit saadetiste suhtes ning see võib 
hõlmata ühte või mitut looma- või 
kaubakategooriat.

Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 141 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

2. Lõikes 1 sätestatud heakskiit antakse 
dokumendis, milles on ära näidatud:

(a) liikmesriikide pädevate asutuste poolt 
saadetiste liitu sisenemisel läbi viidava 
ametliku kontrolli maksimumsagedus, kui 
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ei ole põhjust kahtlustada artikli 1 lõikes 2 
osutatud eeskirjade rikkumist või pettust;

(b) ametlikud sertifikaadid, mis peavad 
liitu sisenevatel saadetistel kaasas olema;

(c) selliste sertifikaatide näidis;

(d) ekspordieelse kontrolli tegemise eest 
vastutavad kolmanda riigi pädevad 
asutused;

(e) vajaduse korral mis tahes volitatud 
isik, kellele kõnealused pädevad asutused 
võivad teatavaid ülesandeid delegeerida. 
Sellist delegeerimist võib heaks kiita 
üksnes juhul, kui see vastab artiklites 
25−32 sätestatud kriteeriumidele või 
samaväärsetele tingimustele.

3. Lõikes 1 sätestatud heakskiidu võib 
kolmandale riigile anda ainult juhul, kui 
olemasolevad tõendid ja vajaduse korral 
komisjoni artikli 119 kohane kontroll 
näitavad, et vastava kolmanda riigi 
ametliku kontrolli süsteemiga tagatakse, 
et

(a) liitu eksporditavad looma- või 
kaubasaadetised vastavad artikli 1 lõikes 2 
osutatud eeskirjadele või nendega 
samaväärsetele nõuetele;

(b) kolmandas riigis enne loomade või 
kaupade liitu lähetamist tehtud kontroll 
on piisavalt tõhus selleks, et asendada 
artikli 1 lõikes 2 osutatud eeskirjadega 
ette nähtud dokumentide, identsus- ja 
füüsilist kontrolli või vähendada selle 
sagedust.

4. Pädevad asutused või 
heakskiidudokumendis ära näidatud 
volitatud isik:

(a) vastutavad liiduga peetava 
teabevahetuse eest;

(b) tagavad, et iga kontrollitud 
saadetisega oleks kaasas lõike 2 punktis b 
osutatud ametlikud sertifikaadid.

5. Komisjon kehtestab rakendusaktidega 
üksikasjalikud eeskirjad ja kriteeriumid 
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kolmandates riikides tehtavate 
ekspordieelsete kontrollide 
heakskiitmiseks lõike 1 alusel. 
Rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 141 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 683
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 71 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) liitu eksporditavad looma- või 
kaubasaadetised vastavad artikli 1 lõikes 2 
osutatud eeskirjadele või nendega 
samaväärsetele nõuetele;

(a) liitu eksporditavad looma- või 
kaubasaadetised vastavad artikli 1 lõikes 2 
osutatud eeskirjadele;

Or. en

Muudatusettepanek 684
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 71 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Pädevad asutused või 
heakskiidudokumendis ära näidatud 
volitatud isik:

4. Pädevad asutused või mahetoodete 
puhul Euroopa Komisjoni tunnustatud 
asutus või kontrolliorgan:

Or. es

Selgitus

Kolmandas riigis peab ELiga kontaktide pidamise eest ja nõuete täitmise üle järelevalve 
teostamise eest vastutama pädev asutus, ilma et ta neid ülesandeid delegeeriks.
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Muudatusettepanek 685
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 72 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) teavitavad lisaks IV jaotises sätestatud 
menetluste kohaselt haldusabi taotlemisele 
komisjoni ja teisi liikmesriike ning 
asjaomaseid ettevõtjaid TRACESi süsteemi 
kaudu;

(a) teavitavad lisaks IV jaotises sätestatud 
menetluste kohaselt haldusabi taotlemisele 
komisjoni ja teisi liikmesriike ning 
asjaomaseid ettevõtjaid rakendatavatest 
meetmetest TRACESi süsteemi kaudu;

Or. es

Muudatusettepanek 686
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Tolliasutused saadavad välja ainult 
artiklis 45 osutatud looma- ja 
kaubasaadetised, mille kohta on 
piiripunkti pädev asutus teinud artiklis 47 
ettenähtud ametlikud kontrollid ja otsuse, 
mis on märgitud ühtsesse 
sisseveodokumenti.

Or. es

Selgitus

Püütakse saada kõik garantiid, et tolliasutused ei otsustaks saadetiste üle, mille kohta on vaja 
teha ametlikke kontrolle.

Muudatusettepanek 687
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 74 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toll peatab vabasse ringlusse lubamise, 
kui on põhjust uskuda, et saadetisest võib 
tuleneda risk inimeste, loomade või 
taimede tervisele või geneetiliselt 
muundatud organismide ja 
taimekaitsevahendite puhul keskkonnale, 
ning teatab pädevatele asutustele 
viivitamata sellisest peatamisest.

2. Toll peatab vabasse ringlusse lubamise, 
kui on põhjust uskuda, et saadetisest võib 
tuleneda risk inimeste ja loomade tervisele 
või keskkonnale, ning teatab pädevatele 
asutustele viivitamata sellisest peatamisest.

Or. en

Muudatusettepanek 688
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 74 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toll peatab vabasse ringlusse lubamise, 
kui on põhjust uskuda, et saadetisest võib 
tuleneda risk inimeste, loomade või 
taimede tervisele või geneetiliselt 
muundatud organismide ja 
taimekaitsevahendite puhul keskkonnale, 
ning teatab pädevatele asutustele 
viivitamata sellisest peatamisest.

2. Toll peatab vabasse ringlusse lubamise, 
kui on põhjust uskuda, et saadetisest võib 
tuleneda risk inimeste või loomade 
tervisele või geneetiliselt muundatud 
organismide ja taimekaitsevahendite puhul 
keskkonnale, ning teatab pädevatele 
asutustele viivitamata sellisest peatamisest.

Or. de

Muudatusettepanek 689
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 74 – lõige 4 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui pädevad asutused leiavad, et 
saadetisest tuleneb risk inimeste, loomade 
või taimede tervisele, loomade heaolule või 
geneetiliselt muundatud organismide ja 
taimekaitsevahendite puhul keskkonnale:

4. Kui pädevad asutused leiavad, et 
saadetisest tuleneb risk inimeste või 
loomade tervisele, loomade heaolule või 
keskkonnale:

Or. en

Muudatusettepanek 690
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 74 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui pädevad asutused leiavad, et 
saadetisest tuleneb risk inimeste, loomade 
või taimede tervisele, loomade heaolule või 
geneetiliselt muundatud organismide ja 
taimekaitsevahendite puhul keskkonnale:

4. Kui pädevad asutused leiavad, et 
saadetisest tuleneb risk inimeste või
loomade tervisele, loomade heaolule või 
geneetiliselt muundatud organismide ja 
taimekaitsevahendite puhul keskkonnale:

Or. de

Muudatusettepanek 691
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 74 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Selliste looma- ja kaubasaadetiste puhul, 
mida liitu sisenemisel artikli 45 lõike 1 
alusel ei kontrollita ja mille kohta ei ole 
esitatud tollideklaratsiooni vabasse 
ringlusse lubamiseks, edastab toll kogu 
asjaomase teabe lõppsihtkohaks oleva 
liikmesriigi tollile, kui tal on põhjust 
arvata, et saadetisest võib tuleneda risk 

5. Selliste looma- ja kaubasaadetiste puhul, 
mida liitu sisenemisel artikli 45 lõike 1 
alusel ei kontrollita ja mille kohta ei ole 
esitatud tollideklaratsiooni vabasse 
ringlusse lubamiseks, edastab toll kogu 
asjaomase teabe lõppsihtkohaks oleva 
liikmesriigi tollile, kui tal on põhjust 
arvata, et saadetisest võib tuleneda risk 



PE526.078v01-00 24/104 AM\1013306ET.doc

ET

inimeste, loomade või taimede tervisele, 
loomade heaolule või geneetiliselt 
muundatud organismide ja 
taimekaitsevahendite puhul keskkonnale.

inimeste või loomade tervisele, loomade 
heaolule või keskkonnale.

Or. en

Muudatusettepanek 692
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 74 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Selliste looma- ja kaubasaadetiste puhul, 
mida liitu sisenemisel artikli 45 lõike 1 
alusel ei kontrollita ja mille kohta ei ole 
esitatud tollideklaratsiooni vabasse 
ringlusse lubamiseks, edastab toll kogu 
asjaomase teabe lõppsihtkohaks oleva 
liikmesriigi tollile, kui tal on põhjust 
arvata, et saadetisest võib tuleneda risk 
inimeste, loomade või taimede tervisele, 
loomade heaolule või geneetiliselt 
muundatud organismide ja 
taimekaitsevahendite puhul keskkonnale.

5. Selliste looma- ja kaubasaadetiste puhul, 
mida liitu sisenemisel artikli 45 lõike 1 
alusel ei kontrollita ja mille kohta ei ole 
esitatud tollideklaratsiooni vabasse 
ringlusse lubamiseks, edastab toll kogu 
asjaomase teabe lõppsihtkohaks oleva 
liikmesriigi tollile, kui tal on põhjust 
arvata, et saadetisest võib tuleneda risk 
inimeste või loomade tervisele, loomade 
heaolule või geneetiliselt muundatud 
organismide ja taimekaitsevahendite puhul 
keskkonnale.

Or. de

Muudatusettepanek 693
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 75 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) puidust pakkematerjal; välja jäetud

Or. de
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Selgitus

Taimede tervist, taimset paljundusmaterjali ja taimekaitsevahendeid puudutavate 
valdkondlike õigusaktide väljajätmise tõttu ei ole see laiendus selles määruses vajalik.

Muudatusettepanek 694
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 75 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) puidust pakkematerjal; välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 695
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 75 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) puidust pakkematerjal; välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 696
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 75 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) taimsed saadused, mis nende edasist 
sihtkohta arvestades võivad põhjustada 
loomataudide levimise riski;

välja jäetud
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Or. de

Muudatusettepanek 697
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 75 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) artikli 45 lõike 1 punktides a, b ja c
osutatud looma- ja kaubakategooriate 
saadetised, mis on pärit liidust ja 
saadetakse sinna tagasi kolmanda riigi 
sisenemiskeelu tõttu;

(h) artikli 45 lõike 1 punktides a ja b 
osutatud looma- ja kaubakategooriate 
saadetised, mis on pärit liidust ja 
saadetakse sinna tagasi kolmanda riigi 
sisenemiskeelu tõttu;

Or. de

Selgitus

Taimede tervist, taimset paljundusmaterjali ja taimekaitsevahendeid puudutavate 
valdkondlike õigusaktide väljajätmise tõttu ei ole see laiendus selles määruses vajalik.

Muudatusettepanek 698
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 75 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) artikli 45 lõike 1 punktides a, b ja c
osutatud looma- ja kaubakategooriate 
saadetised, mis on pärit liidust ja 
saadetakse sinna tagasi kolmanda riigi 
sisenemiskeelu tõttu;

(h) artikli 45 lõike 1 punktides a ja b 
osutatud looma- ja kaubakategooriate 
saadetised, mis on pärit liidust ja 
saadetakse sinna tagasi kolmanda riigi 
sisenemiskeelu tõttu;

Or. de

Muudatusettepanek 699
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 76 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kindlustavad piisavate 
rahaliste vahendite olemasolu, et tagada 
pädevatele asutustele ametliku kontrolli ja 
muude ametlike toimingute jaoks vajalikud 
töötajad ja muud vahendid.

1. Pädevad asutused kindlustavad 
piisavate rahaliste vahendite olemasolu, et 
tagada pädevatele asutustele ametliku 
kontrolli ja muude ametlike toimingute 
jaoks vajalikud töötajad ja muud vahendid.

Or. es

Muudatusettepanek 700
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 76 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kindlustavad piisavate
rahaliste vahendite olemasolu, et tagada 
pädevatele asutustele ametliku kontrolli ja 
muude ametlike toimingute jaoks vajalikud 
töötajad ja muud vahendid.

1. Liikmesriigid kindlustavad rahaliste 
vahendite olemasolu vahenditega, mida 
nad peavad piisavaks, et tagada pädevatele 
asutustele ametliku kontrolli ja muude 
ametlike toimingute jaoks vajalikud 
töötajad ja muud vahendid.

Or. de

Muudatusettepanek 701
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Sergio Berlato

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 76 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kindlustavad piisavate 
rahaliste vahendite olemasolu, et tagada 
pädevatele asutustele ametliku kontrolli ja 
muude ametlike toimingute jaoks vajalikud 
töötajad ja muud vahendid.

1. Liikmesriigid kindlustavad piisavate 
rahaliste ressursside olemasolu avalike 
vahendite abil, et tagada pädevatele 
asutustele ametliku kontrolli ja muude 
ametlike toimingute jaoks vajalikud 
töötajad ja muud vahendid. Tasud tuleks 
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kehtestada ainult siis, kui ametlikku 
kontrolli tehakse eranditult 
toidukäitlemisettevõtja huvides.

Or. en

Muudatusettepanek 702
Åsa Westlund, Jens Nilsson, Göran Färm

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 76 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kindlustavad piisavate 
rahaliste vahendite olemasolu, et tagada 
pädevatele asutustele ametliku kontrolli ja 
muude ametlike toimingute jaoks vajalikud 
töötajad ja muud vahendid.

1. Liikmesriigid kindlustavad piisavate 
rahaliste vahendite olemasolu, et tagada 
pädevatele asutustele ametliku kontrolli ja 
muude ametlike toimingute jaoks vajalikud 
töötajad ja muud vahendid kõigi kohaseks 
peetavate meetmete abil, sealhulgas 
üldine maksustamine või tasude 
kehtestamine.

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid tagavad, et ametliku kontrolli jaoks tehakse kättesaadavaks piisavalt vahendeid. 
Siiski jäävad vahendid ametliku kontrolli rahastamise tagamiseks liikmesriikide pädevusse. 
Oluline on, et ametliku kontrolli rahastamise eesmärgid oleksid vastavuses liikmesriikide 
õigusaktidega, mis käsitlevad tasusid ja maksustamist. Praegust ametliku kontrolli 
rahastamise üldpõhimõtet, nagu on sätestatud määruse (EÜ) nr 882/2004 artiklis 26, ei tuleks 
seega muuta.

Muudatusettepanek 703
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 76 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kindlustavad piisavate 1. Liikmesriigid kindlustavad piisavate 
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rahaliste vahendite olemasolu, et tagada 
pädevatele asutustele ametliku kontrolli ja 
muude ametlike toimingute jaoks vajalikud 
töötajad ja muud vahendid.

rahaliste vahendite olemasolu igal viisil, 
mida nad peavad asjakohaseks, et tagada 
pädevatele asutustele ametliku kontrolli ja 
muude ametlike toimingute jaoks vajalikud 
töötajad ja muud vahendid.

Or. en

Muudatusettepanek 704
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 76 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kindlustavad piisavate 
rahaliste vahendite olemasolu, et tagada 
pädevatele asutustele ametliku kontrolli ja 
muude ametlike toimingute jaoks vajalikud 
töötajad ja muud vahendid.

1. Liikmesriigid kindlustavad piisavate 
rahaliste vahendite olemasolu, et tagada 
pädevatele asutustele ametliku kontrolli ja 
muude ametlike toimingute jaoks vajalikud 
töötajad ja muud vahendid. Selleks võivad 
nad koguda tasusid ja makseid või 
eraldada vahendeid üldise maksustamise 
teel.

Or. de

Selgitus

Liikmesriikidele võimaldatakse vajalikku paindlikkust kontrollsüsteemide rahastamise allikate 
üle otsustamisel. Kõne alla tulevad põhimõtteliselt, maksud, tasud ja maksed.

Muudatusettepanek 705
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 76 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kindlustavad piisavate 
rahaliste vahendite olemasolu, et tagada 
pädevatele asutustele ametliku kontrolli ja 

1. Liikmesriigid kindlustavad piisavate 
rahaliste vahendite olemasolu, et tagada 
pädevatele asutustele ametliku kontrolli ja 
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muude ametlike toimingute jaoks vajalikud 
töötajad ja muud vahendid.

muude ametlike toimingute jaoks vajalikud 
töötajad ja muud vahendid. Selleks võivad 
nad koguda tasusid ja makse või kasutada 
riigieelarve vahendeid.

Or. de

Selgitus

Põhjendus: liikmesriikidel peab olema kohustus eraldada kontrollide läbiviimiseks piisavalt 
vahendeid. On aga vältimatu, et liikmesriigid otsustavad selle üle, mil viisil nad rahastuse 
tagavad. Ka seetõttu, et tasu mõistel on eri riikides erinev tähendus, tuleb jääda makse mõiste 
juurde. Liikmesriikidel peab olema ka võimalik kasutada rahastamiseks riigieelarve 
vahendeid.

Muudatusettepanek 706
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 76 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kindlustavad piisavate 
rahaliste vahendite olemasolu, et tagada 
pädevatele asutustele ametliku kontrolli ja 
muude ametlike toimingute jaoks vajalikud 
töötajad ja muud vahendid.

1. Liikmesriigid kindlustavad piisavate 
rahaliste vahendite olemasolu, et tagada 
pädevatele asutustele ametliku kontrolli ja 
muude ametlike toimingute jaoks vajalikud 
töötajad ja muud vahendid. Selleks võivad 
nad koguda tasusid ja makse või kasutada 
riigieelarve vahendeid.

Or. de

Muudatusettepanek 707
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 76 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid võivad võtta ametlike 
kontrollide eest tasu vastavalt artiklile 77.
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Or. es

Selgitus

On vaja meelde tuletada, et vastavalt subsidiaarsuse põhimõttele võivad liikmesriigid sellele 
„ametlike kontrollide rahastamise” süsteemile juurde pääseda või mitte, sest maksuvaldkond 
ei ole ELis ühtlustatud.

Muudatusettepanek 708
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 76 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lisaks artikli 77 alusel kogutavatele 
tasudele võivad liikmesriigid koguda 
tasusid, mis kataksid sellise ametliku 
kontrolli kulud, millele ei ole osutatud 
artikli 77 lõigetes 1 ja 2.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 709
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 76 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lisaks artikli 77 alusel kogutavatele 
tasudele võivad liikmesriigid koguda 
tasusid, mis kataksid sellise ametliku 
kontrolli kulud, millele ei ole osutatud 
artikli 77 lõigetes 1 ja 2.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 710
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 76 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lisaks artikli 77 alusel kogutavatele 
tasudele võivad liikmesriigid koguda 
tasusid, mis kataksid sellise ametliku 
kontrolli kulud, millele ei ole osutatud 
artikli 77 lõigetes 1 ja 2.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Põhjendus: liikmesriikidel peab olema kohustus eraldada kontrollide läbiviimiseks piisavalt 
vahendeid. On aga vältimatu, et liikmesriigid otsustavad selle üle, mil viisil nad rahastuse 
tagavad. Ka seetõttu, et tasu mõistel on eri riikides erinev tähendus, tuleb jääda makse mõiste 
juurde. Liikmesriikidel peab olema ka võimalik kasutada rahastamiseks riigieelarve 
vahendeid.

Muudatusettepanek 711
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 76 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lisaks artikli 77 alusel kogutavatele 
tasudele võivad liikmesriigid koguda 
tasusid, mis kataksid sellise ametliku 
kontrolli kulud, millele ei ole osutatud 
artikli 77 lõigetes 1 ja 2.

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Liikmesriigid peavad ise määrama kavandatud toimingute nimekirjast need toimingud, mille 
suhtes võib tasu kohaldada või mitte, olenevalt olukorrast liikmesriigis.
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Muudatusettepanek 712
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 76 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lisaks artikli 77 alusel kogutavatele 
tasudele võivad liikmesriigid koguda 
tasusid, mis kataksid sellise ametliku 
kontrolli kulud, millele ei ole osutatud 
artikli 77 lõigetes 1 ja 2.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 713
Martin Kastler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 76 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lisaks artikli 77 alusel kogutavatele 
tasudele võivad liikmesriigid koguda 
tasusid, mis kataksid sellise ametliku 
kontrolli kulud, millele ei ole osutatud 
artikli 77 lõigetes 1 ja 2.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 714
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 76 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid tagavad, et kogutud 
tasude ja tehtud kontrollide vahel ei ole 
otseseid seoseid või sõltuvusi.
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Or. en

Muudatusettepanek 715
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 76 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid konsulteerivad asjaomaste 
ettevõtjatega seoses artikliga 77 ette nähtud 
tasude arvutamise meetoditega.

4. Liikmesriigid võivad konsulteerida
asjaomaste ettevõtjatega seoses artikliga 77 
ette nähtud tasude arvutamise meetoditega.

Or. es

Muudatusettepanek 716
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 76 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid konsulteerivad asjaomaste 
ettevõtjatega seoses artikliga 77 ette nähtud 
tasude arvutamise meetoditega.

4. Liikmesriigid konsulteerivad asjaomaste 
ettevõtjatega seoses artikliga 77 ette nähtud 
tasude ja maksete arvutamise meetoditega.

Or. de

Muudatusettepanek 717
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kohustuslikud tasud Tasud või maksed

Or. de
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Muudatusettepanek 718
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kohustuslikud tasud Tasud või maksed

Or. de

Muudatusettepanek 719
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kohustuslikud tasud Tasud

Or. de

Muudatusettepanek 720
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kohustuslikud tasud Tasud

Or. es

Selgitus

Liikmesriikide poolt tasude kohaldamine peab olema vabatahtlik, arvestades, et maksunduse 
valdkond ei ole Euroopas ühtlustatud.



PE526.078v01-00 36/104 AM\1013306ET.doc

ET

Muudatusettepanek 721
Martin Kastler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Et pädevatel asutustel oleksid piisavad 
vahendid ametliku kontrolli läbiviimiseks,
koguvad nad tasusid, millest katta oma 
kulusid seoses järgmisega:

1. Pädevad asutused koguvad tasusid 
järgmiste kontrollide jaoks:

Or. de

Muudatusettepanek 722
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Et pädevatel asutustel oleksid piisavad 
vahendid ametliku kontrolli läbiviimiseks, 
koguvad nad tasusid, millest katta oma 
kulusid seoses järgmisega:

1. Et pädevatel asutustel oleksid piisavad 
vahendid ametliku kontrolli läbiviimiseks, 
võivad nad koguda tasusid või makseid, 
millest katta oma kulusid seoses 
järgmisega:

Or. de

Muudatusettepanek 723
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Et pädevatel asutustel oleksid piisavad 
vahendid ametliku kontrolli läbiviimiseks, 
koguvad nad tasusid, millest katta oma 

1. Et pädevatel asutustel oleksid piisavad 
vahendid ametliku kontrolli läbiviimiseks, 
võivad nad koguda tasusid või makseid, 
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kulusid seoses järgmisega: millest katta oma kulusid seoses 
järgmisega:

Or. de

Selgitus

Valdavalt on liikmesriikide pädevate asutuste kohustuseks otsustada, millises ulatuses tuleb 
tasusid ja makse koguda. Artikkel 77 visandab raamistiku, milliste tegevuste jaoks on 
põhimõtteliselt võimalik tasusid või makse koguda. Otsuse tegemine selle üle, kas koguda või 
mitte, peab olema „võib”-sätte kaudu vastava liikmesriigi ülesanne. See kohandus tagab 
subsidiaarsuse põhimõtte.

Muudatusettepanek 724
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Et pädevatel asutustel oleksid piisavad 
vahendid ametliku kontrolli läbiviimiseks, 
koguvad nad tasusid, millest katta oma 
kulusid seoses järgmisega:

1. Et pädevatel asutustel oleksid piisavad 
vahendid ametliku kontrolli läbiviimiseks, 
võivad nad koguda tasusid või makseid, 
millest katta oma kulusid seoses 
järgmisega:

Or. de

Muudatusettepanek 725
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Et pädevatel asutustel oleksid piisavad 
vahendid ametliku kontrolli läbiviimiseks, 
koguvad nad tasusid, millest katta oma 
kulusid seoses järgmisega:

1. Et pädevatel asutustel oleksid piisavad 
vahendid ametliku kontrolli läbiviimiseks, 
võivad nad koguda tasusid, millest katta 
osa oma kuludest või kõik oma kulud
seoses järgmisega:
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Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanek ületab tema pädevusala. See, kuidas pädevad asutused rahastavad oma 
ametlikke kontrolle, on selgelt küsimus, mille üle peaksid otsustama liikmesriigid.

Muudatusettepanek 726
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Et pädevatel asutustel oleksid piisavad 
vahendid ametliku kontrolli läbiviimiseks, 
koguvad nad tasusid, millest katta oma 
kulusid seoses järgmisega:

1. Et pädevatel asutustel oleksid piisavad 
vahendid ametliku kontrolli läbiviimiseks, 
võivad nad koguda tasusid, millest katta 
osa oma kuludest seoses järgmisega:

Or. de

Muudatusettepanek 727
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Et pädevatel asutustel oleksid piisavad 
vahendid ametliku kontrolli läbiviimiseks, 
koguvad nad tasusid, millest katta oma 
kulusid seoses järgmisega:

1. Et pädevatel asutustel oleksid piisavad 
vahendid ametliku kontrolli läbiviimiseks, 
võivad nad koguda tasusid, millest katta 
oma kulusid seoses järgmisega:

Or. es

Selgitus

Ei oleks loogiline, et ettevõtjaid, kellele tehakse kohustuslikult ülevaatus, kohustatakse lisaks 
ka selle eest maksma.
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Muudatusettepanek 728
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Sergio Berlato

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Et pädevatel asutustel oleksid piisavad 
vahendid ametliku kontrolli läbiviimiseks, 
koguvad nad tasusid, millest katta oma 
kulusid seoses järgmisega:

1. Et pädevatel asutustel oleksid piisavad 
vahendid ametliku kontrolli läbiviimiseks, 
kasutavad nad avalike vahendite tasusid, 
millest katta oma kulusid seoses 
järgmisega:

Or. en

Muudatusettepanek 729
Eric Andrieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Et pädevatel asutustel oleksid piisavad 
vahendid ametliku kontrolli läbiviimiseks, 
koguvad nad tasusid, millest katta oma 
kulusid seoses järgmisega:

1. Et pädevatel asutustel oleksid piisavad 
vahendid ametliku kontrolli ja muude 
ametlike toimingute läbiviimiseks, 
koguvad nad tasusid, millest katta oma 
kulusid seoses järgmisega:

Or. fr

Selgitus

Kõiki toiminguid, sealhulgas „muid ametlikke toiminguid”, mis aitavad kaasa eeskirjade 
täitmisele, loomade ja taimede tervisele, tuleks rahastada samadel alustel. See kehtib igal 
juhul toimingute suhtes, mida teevad ametlikud kontrolliasutused, kelle ametlikke kontrolle ja 
muid ametlikke toiminguid ei saa alati eristada.

Muudatusettepanek 730
Martin Kastler
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ametlik kontroll, millega 
kontrollitakse, kas järgmised ettevõtjad 
järgivad artikli 1 lõikes 2 osutatud 
eeskirju:

välja jäetud

i) määruse (EÜ) nr 178/2002 artikli 3
punktis 3 määratletud toidukäitlejad, kes 
on registreeritud või tunnustatud või 
registreeritud ja tunnustatud määruse 
(EÜ) nr 852/2004 artikli 6 kohaselt;

ii) määruse (EÜ) nr 178/2002 artikli 3 
punktis 6 määratletud söödakäitlejad, kes 
on registreeritud ja/või tunnustatud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EÜ) nr 183/2005 (millega kehtestatakse 
söödahügieeni nõuded)52 artiklite 9 ja 10 
kohaselt;

iii) määruse (EL) nr XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of 
the Regulation on protective measures 
against pests of plants] artikli 2 punktis 7 
määratletud kutselised käitlejad;

iv) määruse (EL) nr XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of 
the Regulation on the production and 
making available on the market of plant 
reproductive material] artikli 3 punktis 6 
määratletud kutselised käitlejad;

__________________
52 ELT L 35, 8.2.2005, lk 1.

Or. de

Muudatusettepanek 731
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 1 – punkt a – alapunkt iii
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) määruse (EL) nr XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of 
the Regulation on protective measures 
against pests of plants] artikli 2 punktis 7 
määratletud kutselised käitlejad;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 732
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 1 – punkt a – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) määruse (EL) nr XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of 
the Regulation on protective measures 
against pests of plants] artikli 2 punktis 7 
määratletud kutselised käitlejad;

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Kooskõla huvides artikli 1 lõike 2 punktiga g.

Muudatusettepanek 733
Astrid Lulling, Georges Bach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 1 – punkt a – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) määruse (EL) nr XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of 
the Regulation on the production and 
making available on the market of plant 
reproductive material] artikli 3 punktis 6 

välja jäetud
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määratletud kutselised käitlejad;

Or. fr

Selgitus

Kontrollide kogukulude sissenõudmise süsteemi rakendamine seaks ohtu ettevõtete 
elujõulisuse väikestes liikmesriikides, kus mastaabisääst ei ole võimalik. VKEde täielik 
vabastamine tasude maksmisest, paneks kontrollidega seotud tasud tervenisti ainult teatud 
ettevõtjate õlule, asetades viimased seega raskesse olukorda. Vaja on erandit, mis sarnaneb
komisjoni pakutud erandiga mahepõllumajandussektoritele ja kaitstud päritolunimetustele.

Muudatusettepanek 734
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 1 – punkt a – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) määruse (EL) nr XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of 
the Regulation on the production and 
making available on the market of plant 
reproductive material] artikli 3 punktis 6 
määratletud kutselised käitlejad;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 735
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ametlik kontroll ametlike sertifikaatide 
väljaandmiseks või järelevalveks ametlike 
kinnituste väljaandmise üle;

(b) ametlike sertifikaatide väljaandmine
või järelevalve ametlike kinnituste 
väljaandmise üle;

Or. es
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Selgitus

Sidususe huvides kohaldamisalaga ei tohiks pidada sertifikaatide väljaandmist või 
järelevalvet ametlike kinnituste üle ametlikuks kontrolliks, kuigi neid toiminguid ei saa 
vabastada tasu kohaldamisest.

Muudatusettepanek 736
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 1 – punkt c – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) saada ja säilitada määruse (EL) nr 
XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants] artiklites 84, 92 ja 93 osutatud 
luba;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 737
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 1 – punkt c – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) saada ja säilitada määruse (EL) nr 
XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants] artiklites 84, 92 ja 93 osutatud 
luba;

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Kooskõla huvides artikli 1 lõike 2 punktiga g.
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Muudatusettepanek 738
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 1 – punkt c – punkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) saada ja säilitada määruse (EL) nr 
XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
the production and making available on 
the market of plant reproductive material] 
artiklis 25 osutatud luba;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 739
Martin Kastler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 kohaldamisel hõlmab 
kõnealuse lõike punktis a osutatud
ametlik kontroll selliste meetmete 
järgimise kontrolle, mida komisjon on 
võtnud kooskõlas käesoleva määruse 
artikliga 137, määruse (EÜ) nr 178/2002 
artikliga 53, määruse (EL) nr XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on protective 
measures against pests of plants] artikli 
27 lõikega 1, artikli 29 lõikega 1, artikli 
40 lõikega 2, artikli 41 lõikega 2, artikli 
47 lõikega 1, artikli 49 lõikega 2 ja artikli 
50 lõikega 2, määruse (EL) nr 
XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
the production and making available on 
the market of plant reproductive material] 

välja jäetud
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artiklitega 41 ja 144 ning määruse (EL) 
nr XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
animal health] VI osaga, kui meetmeid 
kehtestava otsusega ei ole ette nähtud 
teisiti.

Or. de

Muudatusettepanek 740
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Sergio Berlato

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 kohaldamisel hõlmab 
kõnealuse lõike punktis a osutatud 
ametlik kontroll selliste meetmete 
järgimise kontrolle, mida komisjon on 
võtnud kooskõlas käesoleva määruse 
artikliga 137, määruse (EÜ) nr 178/2002 
artikliga 53, määruse (EL) nr XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on protective 
measures against pests of plants] artikli 
27 lõikega 1, artikli 29 lõikega 1, artikli 
40 lõikega 2, artikli 41 lõikega 2, artikli 
47 lõikega 1, artikli 49 lõikega 2 ja artikli 
50 lõikega 2, määruse (EL) nr
XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
the production and making available on 
the market of plant reproductive material] 
artiklitega 41 ja 144 ning määruse (EL) 
nr XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
animal health] VI osaga, kui meetmeid 
kehtestava otsusega ei ole ette nähtud 
teisiti.

2. Et tagada, et pädevatele asutustele 
antakse piisavalt vahendeid ametliku 
kontrolli teostamiseks, koguvad pädevad 
asutused tasusid järgneva eest:

(a) ametlikud kontrollid, mida teostatakse 
toidukäitlemisettevõtja huvides, 
eesmärgiga väljastada ametlikud 
sertifikaadid või teostada järelevalvet 
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ametlike tunnistuste väljastamise üle.

Or. en

Muudatusettepanek 741
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 kohaldamisel hõlmab kõnealuse 
lõike punktis a osutatud ametlik kontroll 
selliste meetmete järgimise kontrolle, mida 
komisjon on võtnud kooskõlas käesoleva 
määruse artikliga 137, määruse (EÜ) nr 
178/2002 artikliga 53, määruse (EL) nr 
XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants] artikli 27 lõikega 1, artikli 29 
lõikega 1, artikli 40 lõikega 2, artikli 41 
lõikega 2, artikli 47 lõikega 1, artikli 49 
lõikega 2 ja artikli 50 lõikega 2, määruse 
(EL) nr XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on the production and making 
available on the market of plant 
reproductive material] artiklitega 41 ja
144 ning määruse (EL) nr XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on animal 
health] VI osaga, kui meetmeid kehtestava 
otsusega ei ole ette nähtud teisiti.

2. Lõike 1 kohaldamisel hõlmab kõnealuse 
lõike punktis a osutatud ametlik kontroll 
selliste meetmete järgimise kontrolle, mida 
komisjon on võtnud kooskõlas käesoleva 
määruse artikliga 137, määruse (EÜ) nr 
178/2002 artikliga 53, ja määruse (EL) nr 
XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
animal health] VI osaga, kui meetmeid 
kehtestava otsusega ei ole ette nähtud 
teisiti, kui meetmeid kehtestava otsusega ei 
ole ette nähtud teisiti.

Or. en

Muudatusettepanek 742
Eric Andrieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 3 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ei hõlma kõnealuse lõike punktis a 
osutatud ametlik kontroll kontrolli selliste 
ajutiste piirangute, nõuete või muude 
tauditõrjemeetmete järgimise suhtes, mis 
pädevad asutused on kehtestanud 
kooskõlas määruse (EL) nr XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on animal 
health] artikli 55 lõikega 1, artiklitega 56, 
61, 62, 64, 65, artikli 68 lõikega 1 ja 
artikliga 69, ning selliste eeskirjade 
järgimise suhtes, mis on vastu võetud 
kooskõlas määruse (EL) nr XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on animal 
health] artikli 55 lõikega 2, artiklitega 63, 
67 ja artikli 68 lõikega 2, ning määruse 
(EL) nr XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on protective measures 
against pests of plants] artikliga 16;

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Kõiki toiminguid, sealhulgas „muid ametlikke toiminguid”, mis aitavad kaasa eeskirjade 
täitmisele, loomade ja taimede tervisele, tuleks rahastada samadel alustel. See kehtib igal 
juhul toimingute suhtes, mida teevad ametlikud kontrolliasutused, kelle ametlikke kontrolle ja 
muid ametlikke toiminguid ei saa alati eristada.

Muudatusettepanek 743
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ei hõlma kõnealuse lõike punktis a 
osutatud ametlik kontroll kontrolli selliste 
ajutiste piirangute, nõuete või muude 

välja jäetud
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tauditõrjemeetmete järgimise suhtes, mis 
pädevad asutused on kehtestanud 
kooskõlas määruse (EL) nr XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on animal 
health] artikli 55 lõikega 1, artiklitega 56, 
61, 62, 64, 65, artikli 68 lõikega 1 ja 
artikliga 69, ning selliste eeskirjade 
järgimise suhtes, mis on vastu võetud 
kooskõlas määruse (EL) nr XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on animal 
health] artikli 55 lõikega 2, artiklitega 63, 
67 ja artikli 68 lõikega 2, ning määruse 
(EL) nr XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on protective measures 
against pests of plants] artikliga 16;

Or. es

Selgitus

Välistamisega ollakse seisukohal, et loomatervishoiualaste ülejäänud kontrollide eest 
võetakse tasu, see tähendab, et järelevalve- ja likvideerimisprogrammid võrdsustatakse 
ametlike kontrollidega.

Muudatusettepanek 744
Martin Kastler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ei hõlma kõnealuse lõike punktis a 
osutatud ametlik kontroll kontrolli selliste 
ajutiste piirangute, nõuete või muude 
tauditõrjemeetmete järgimise suhtes, mis 
pädevad asutused on kehtestanud 
kooskõlas määruse (EL) nr XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on animal 
health] artikli 55 lõikega 1, artiklitega 56, 
61, 62, 64, 65, artikli 68 lõikega 1 ja 

välja jäetud
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artikliga 69, ning selliste eeskirjade 
järgimise suhtes, mis on vastu võetud 
kooskõlas määruse (EL) nr XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on animal 
health] artikli 55 lõikega 2, artiklitega 63, 
67 ja artikli 68 lõikega 2, ning määruse 
(EL) nr XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on protective measures 
against pests of plants] artikliga 16;

Or. de

Muudatusettepanek 745
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ei hõlma kõnealuse lõike punktis a 
osutatud ametlik kontroll kontrolli selliste 
ajutiste piirangute, nõuete või muude 
tauditõrjemeetmete järgimise suhtes, mis 
pädevad asutused on kehtestanud 
kooskõlas määruse (EL) nr XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on animal 
health] artikli 55 lõikega 1, artiklitega 56, 
61, 62, 64, 65, artikli 68 lõikega 1 ja 
artikliga 69, ning selliste eeskirjade 
järgimise suhtes, mis on vastu võetud 
kooskõlas määruse (EL) nr XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert
number of the Regulation on animal 
health] artikli 55 lõikega 2, artiklitega 63, 
67 ja artikli 68 lõikega 2, ning määruse 
(EL) nr XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on protective measures 
against pests of plants] artikliga 16;

(a) ei hõlma kõnealuse lõike punktis a 
osutatud ametlik kontroll kontrolli selliste 
ajutiste piirangute, nõuete või muude 
tauditõrjemeetmete järgimise suhtes, mis 
pädevad asutused on kehtestanud 
kooskõlas määruse (EL) nr XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on animal 
health] artikli 55 lõikega 1, artiklitega 56, 
61, 62, 64, 65, artikli 68 lõikega 1 ja 
artikliga 69, ning selliste eeskirjade 
järgimise suhtes, mis on vastu võetud 
kooskõlas määruse (EL) nr XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on animal 
health] artikli 55 lõikega 2, artiklitega 63, 
67 ja artikli 68 lõikega 2;

Or. en
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Muudatusettepanek 746
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ei hõlma kõnealuse lõike punktis a ja b 
osutatud ametlik kontroll kontrolli artikli 1 
lõike 2 punktides j ja k osutatud eeskirjade 
täitmise üle.

(b) ei hõlma kõnealuse lõike punktis a ja b 
osutatud ametlik kontroll kontrolli artikli 1 
lõike 2 punktides j ja k osutatud eeskirjade 
täitmise üle. Kulud seoses kaitstud 
päritolunimetuste (KPN), kaitstud 
geograafiliste tähiste (KGT) ja 
garanteeritud traditsiooniliste toodete 
(GTT) tootekirjelduste või 
mahepõllumajanduse erinormide nõuetele 
vastavuse kontrollimisega võib siiski 
kanda nende tootmisrežiimide alla 
kuuluvate ettevõtjate arvelt.

Or. es

Selgitus

Mahepõllumajanduses ja erikvaliteediga põllumajanduses ei kohaldata kohustuslike tasude 
sätteid. Kui teatud ametliku kontrolli ülesanded delegeeritakse eraõiguslikele 
sertifitseerimisasutustele, ei ole ettevõtjate rahaline tasu ühilduv tasu mõistega.

Muudatusettepanek 747
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Tasud, mida kogutakse seoses lisas 
(määratlemata) mainitud erimeetmetega, 
ei tohi olla madalamad kui lisas 
(määratlemata) täpsustatud 
miinimummäärad.
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Or. en

Muudatusettepanek 748
Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 78 välja jäetud

Kulud

1. Pädevad asutused koguvad artikli 77 
alusel tasusid järgmiste kulude katmiseks:

(a) ametliku kontrolliga seotud töötajate, 
sealhulgas abipersonali palgad, 
sotsiaalkindlustus-, pensioni- ja 
kindlustuskulud;

(b) seadmete ja rajatiste kulud, sealhulgas 
hooldus- ja kindlustuskulud;

(c) tarbekaupade, teenuste ja töövahendite 
kulud;

(d) punktis a osutatud töötajate 
koolituskulud, v.a pädeva asutuse poolt 
töölevõtmiseks vajaliku kvalifikatsiooni 
omandamise kulud;

(e) punktis a osutatud töötajate reisikulud 
ja reisimisega seotud elamiskulud;

(f) proovivõtmise ning laboratoorsete 
analüüside, uuringute ja diagnoosimise 
kulud.

2. Kui artikli 77 kohaselt tasusid koguvad 
pädevad asutused täidavad ka muid 
ülesandeid, võetakse tasude arvutamisel 
arvesse ainult seda osa käesoleva artikli 
lõikes 1 osutatud kuludest, mis tuleneb 
artikli 77 lõikes 1 osutatud ametliku 
kontrolli toimingutest.

Or. it
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Muudatusettepanek 749
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 78 välja jäetud

Kulud

1. Pädevad asutused koguvad artikli 77 
alusel tasusid järgmiste kulude katmiseks:

(a) ametliku kontrolliga seotud töötajate, 
sealhulgas abipersonali palgad, 
sotsiaalkindlustus-, pensioni- ja 
kindlustuskulud;

(b) seadmete ja rajatiste kulud, sealhulgas 
hooldus- ja kindlustuskulud;

(c) tarbekaupade, teenuste ja töövahendite 
kulud;

(d) punktis a osutatud töötajate 
koolituskulud, v.a pädeva asutuse poolt 
töölevõtmiseks vajaliku kvalifikatsiooni 
omandamise kulud;

(e) punktis a osutatud töötajate reisikulud 
ja reisimisega seotud elamiskulud;

(f) proovivõtmise ning laboratoorsete 
analüüside, uuringute ja diagnoosimise 
kulud.

2. Kui artikli 77 kohaselt tasusid koguvad 
pädevad asutused täidavad ka muid 
ülesandeid, võetakse tasude arvutamisel 
arvesse ainult seda osa käesoleva artikli 
lõikes 1 osutatud kuludest, mis tuleneb 
artikli 77 lõikes 1 osutatud ametliku 
kontrolli toimingutest.

Or. en

Muudatusettepanek 750
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pädevad asutused koguvad artikli 77 
alusel tasusid järgmiste kulude katmiseks:

1. Pädevatel asutustel on õigus võtta
artikli 77 alusel tasude või maksete 
arvutamisel arvesse järgmisi kriteeriume:

Or. de

Selgitus

Kuna tegemist ei pea olema kohustuslike tasudega, kehtestatakse nüüd, milliseid kulusid on 
põhimõtteliselt võimalik arvutamisel arvesse võtta.

Muudatusettepanek 751
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pädevad asutused koguvad artikli 77 
alusel tasusid järgmiste kulude katmiseks:

1. Pädevatel asutustel on õigus võtta
artikli 77 alusel tasude või maksete 
arvutamisel arvesse järgmisi kriteeriume:

Or. de

Muudatusettepanek 752
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pädevad asutused koguvad artikli 77 
alusel tasusid järgmiste kulude katmiseks:

1. Pädevad asutused võivad koguda artikli 
77 alusel tasusid või makseid järgmiste 
kulude katmiseks:

Or. de
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Muudatusettepanek 753
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pädevad asutused koguvad artikli 77 
alusel tasusid järgmiste kulude katmiseks:

1. Pädevad asutused võivad koguda artikli 
77 alusel tasusid järgmiste kulude 
katmiseks:

Or. de

Muudatusettepanek 754
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pädevad asutused koguvad artikli 77 
alusel tasusid järgmiste kulude katmiseks:

1. Pädevad asutused, kes koguvad artikli 
77 alusel tasusid, teevad seda järgmiste 
kulude katmiseks:

Or. es

Selgitus

Kooskõla huvides tasude vabatahtlikkusega.

Muudatusettepanek 755
Astrid Lulling, Georges Bach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pädevad asutused koguvad artikli 77 1. Pädevad asutused koguvad artikli 77 
alusel tasusid artikli 77 lõikes 1 sätestatud 
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alusel tasusid järgmiste kulude katmiseks: ametlike kontrollide käigus tekkinud 
kulude katmiseks.

Or. fr

Muudatusettepanek 756
Astrid Lulling, Georges Bach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ametliku kontrolliga seotud töötajate, 
sealhulgas abipersonali palgad, 
sotsiaalkindlustus-, pensioni- ja 
kindlustuskulud;

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 757
Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ametliku kontrolliga seotud töötajate, 
sealhulgas abipersonali palgad, 
sotsiaalkindlustus-, pensioni- ja 
kindlustuskulud;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 758
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõige 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ametliku kontrolliga seotud töötajate, 
sealhulgas abipersonali palgad,
sotsiaalkindlustus-, pensioni- ja 
kindlustuskulud;

(a) ametliku kontrolliga seotud töötajate, 
sealhulgas abipersonali palgad; nendes 
kuludes ei sisaldu sotsiaalkindlustus-, 
pensioni- ja kindlustuskulud;

Or. de

Selgitus

Sotsiaalkindlustus-, pensioni- ja personali kindlustuskulusid ei tuleks rahastada 
toidukäitlemisettevõtjate tasude või maksete kaudu, vaid need tuleks katta 
riigieelarvevahenditest.

Muudatusettepanek 759
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) seadmete ja rajatiste kulud, sealhulgas 
hooldus- ja kindlustuskulud;

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Neid kulusid ei tuleks rahastada toidukäitlemisettevõtjate tasude või maksete kaudu, vaid 
need tuleks katta riigieelarvevahenditest.

Muudatusettepanek 760
Astrid Lulling, Georges Bach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõige 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) seadmete ja rajatiste kulud, sealhulgas 
hooldus- ja kindlustuskulud;

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 761
Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) seadmete ja rajatiste kulud, sealhulgas 
hooldus- ja kindlustuskulud;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 762
Astrid Lulling, Georges Bach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tarbekaupade, teenuste ja töövahendite 
kulud;

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 763
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõige 1 – punkt d
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) punktis a osutatud töötajate 
koolituskulud, v.a pädeva asutuse poolt 
töölevõtmiseks vajaliku kvalifikatsiooni 
omandamise kulud;

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Neid kulusid ei tuleks rahastada toidukäitlemisettevõtjate tasude või maksete kaudu, vaid 
need tuleks katta riigieelarvevahenditest.

Muudatusettepanek 764
Astrid Lulling, Georges Bach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) punktis a osutatud töötajate 
koolituskulud, v.a pädeva asutuse poolt 
töölevõtmiseks vajaliku kvalifikatsiooni 
omandamise kulud;

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 765
Astrid Lulling, Georges Bach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) punktis a osutatud töötajate reisikulud 
ja reisimisega seotud elamiskulud;

välja jäetud

Or. fr
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Muudatusettepanek 766
Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) punktis a osutatud töötajate reisikulud 
ja reisimisega seotud elamiskulud;

(e) töötajate reisikulud ametliku kontrolli 
meetmete teostamiseks ja reisimisega 
seotud elamiskulud;

Or. en

Muudatusettepanek 767
Astrid Lulling, Georges Bach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) proovivõtmise ning laboratoorsete 
analüüside, uuringute ja diagnoosimise 
kulud.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 768
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Sergio Berlato

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõige 1 – lõik 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pädevad asutused avaldavad tasude 
arvutamise üksikasjad.

Or. en
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Muudatusettepanek 769
Eric Andrieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui artikli 77 kohaselt tasusid koguvad 
pädevad asutused täidavad ka muid 
ülesandeid, võetakse tasude arvutamisel 
arvesse ainult seda osa käesoleva artikli 
lõikes 1 osutatud kuludest, mis tuleneb 
artikli 77 lõikes 1 osutatud ametliku 
kontrolli toimingutest.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Kõiki toiminguid, sealhulgas „muid ametlikke toiminguid”, mis aitavad kaasa eeskirjade 
täitmisele, loomade ja taimede tervisele, tuleks rahastada samadel alustel. Samuti oleks 
võimalik jaotada kindlamääralise protsendi alusel kulud, mis on seotud võitlusega haiguse 
vastu, et nende maksumust ei peaks kandma ainult üks asjaomane ettevõte.

Muudatusettepanek 770
Astrid Lulling, Georges Bach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui artikli 77 kohaselt tasusid koguvad 
pädevad asutused täidavad ka muid 
ülesandeid, võetakse tasude arvutamisel 
arvesse ainult seda osa käesoleva artikli 
lõikes 1 osutatud kuludest, mis tuleneb 
artikli 77 lõikes 1 osutatud ametliku 
kontrolli toimingutest.

2. Tasusid koguvad pädevad asutused 
määravad kindlaks tasude arvutamise 
läbipaistva meetodi, mis põhineb 
tunnustatud halduskulude 
kindlaksmääramise meetodil, samuti 
kulude arvestamise meetodil vastavalt 
sektorite ja ettevõtjate erijoontele, 
sealhulgas võimalus koguda võrdseid 
tasusid.

Or. fr
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Muudatusettepanek 771
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui artikli 77 kohaselt tasusid koguvad 
pädevad asutused täidavad ka muid 
ülesandeid, võetakse tasude arvutamisel 
arvesse ainult seda osa käesoleva artikli 
lõikes 1 osutatud kuludest, mis tuleneb 
artikli 77 lõikes 1 osutatud ametliku 
kontrolli toimingutest.

2. Kui artikli 77 kohaselt tasusid või 
makseid koguvad pädevad asutused 
täidavad ka muid ülesandeid, võetakse 
tasude või maksete arvutamisel arvesse 
ainult seda osa käesoleva artikli lõikes 1 
osutatud kuludest, mis tuleneb artikli 77 
lõikes 1 osutatud ametliku kontrolli 
toimingutest.

Or. de

Selgitus

Täiendus on vajalik, sest koguda on võimalik mitte ainult tasusid, vaid ka makseid.

Muudatusettepanek 772
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui artikli 77 kohaselt tasusid koguvad 
pädevad asutused täidavad ka muid 
ülesandeid, võetakse tasude arvutamisel 
arvesse ainult seda osa käesoleva artikli 
lõikes 1 osutatud kuludest, mis tuleneb 
artikli 77 lõikes 1 osutatud ametliku 
kontrolli toimingutest.

2. Kui artikli 77 kohaselt tasusid või 
makseid koguvad pädevad asutused 
täidavad ka muid ülesandeid, võetakse 
tasude või maksete arvutamisel arvesse 
ainult seda osa käesoleva artikli lõikes 1 
osutatud kuludest, mis tuleneb artikli 77 
lõikes 1 osutatud ametliku kontrolli 
toimingutest.

Or. de
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Muudatusettepanek 773
Astrid Lulling, Georges Bach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 79 välja jäetud

Tasude arvutamine

1. Artikli 77 kohaselt kogutavad tasud:

(a) arvutatakse kindla summana, lähtudes 
pädevate asutuste ametliku kontrolliga 
seotud kogukuludest teataval 
ajavahemikul, ning neid kohaldatakse 
kõigi ettevõtjate suhtes olenemata sellest, 
kas selle ajavahemiku jooksul on ettevõtja 
suhtes ametlikku kontrolli tehtud; teatava 
sektori, tegevusala või ettevõtjate 
kategooria puhul tasude 
kindlaksmääramisel võtavad pädevad 
asutused arvesse mõju, mis asjaomase 
tegevusala liik ja ulatus ning sellega 
seotud riskitegurid avaldavad ametliku 
kontrolli kogukulude jaotusele, või

(b) arvutatakse iga üksiku ametliku 
kontrollitoimingu tegelike kulude põhjal 
ning neid kohaldatakse selles ametlikus 
kontrollis osalenud ettevõtjate suhtes; 
kõnealune tasu ei ületa ametliku kontrolli 
tegelikke kulusid ning selle võib seada 
täielikult või osaliselt sõltuvusse ajast, mis 
pädevate asutuste töötajatel ametliku 
kontrolli toimingutele kulub.

2. Artikli 77 lõikes 1 osutatud tasude 
arvutamisel võetakse artikli 78 lõike 1 
punktis e osutatud reisikulusid arvesse 
viisil, mis välistab ettevõtjate 
diskrimineerimise nende ja pädevate 
asutuste asukohtade vahemaa tõttu.

3. Kui tasud arvutatakse lõike 1 punkti a 
alusel, ei ületa pädevate asutuste artikli 77 
kohaselt kogutav tasu lõike 1 punktis a 
osutatud ajavahemikul tehtud ametliku 
kontrolli kogukulusid.
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Or. fr

Selgitus

Vastavalt subsidiaarsuse põhimõttele tuleb tasude arvutamise meetod kindlaks määrata 
liikmesriikide tasandil, mis on asjakohane tasand, et võtta arvesse valdkondlikke, 
piirkondlikke ja riigipõhiseid erijooni. Seega peaks liikmesriikidel olema vajalik paindlikkus, 
et kehtestada kontrollidega seotud kulude arvutussüsteem, mis on tõhus, õiglane ja nende 
olukorra järgi kohandatud.

Muudatusettepanek 774
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 79 välja jäetud

Tasude arvutamine

1. Artikli 77 kohaselt kogutavad tasud:

(a) arvutatakse kindla summana, lähtudes 
pädevate asutuste ametliku kontrolliga 
seotud kogukuludest teataval 
ajavahemikul, ning neid kohaldatakse 
kõigi ettevõtjate suhtes olenemata sellest, 
kas selle ajavahemiku jooksul on ettevõtja 
suhtes ametlikku kontrolli tehtud; teatava 
sektori, tegevusala või ettevõtjate 
kategooria puhul tasude 
kindlaksmääramisel võtavad pädevad 
asutused arvesse mõju, mis asjaomase 
tegevusala liik ja ulatus ning sellega 
seotud riskitegurid avaldavad ametliku 
kontrolli kogukulude jaotusele, või

(b) arvutatakse iga üksiku ametliku 
kontrollitoimingu tegelike kulude põhjal 
ning neid kohaldatakse selles ametlikus 
kontrollis osalenud ettevõtjate suhtes; 
kõnealune tasu ei ületa ametliku kontrolli 
tegelikke kulusid ning selle võib seada 
täielikult või osaliselt sõltuvusse ajast, mis 
pädevate asutuste töötajatel ametliku 
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kontrolli toimingutele kulub.

2. Artikli 77 lõikes 1 osutatud tasude 
arvutamisel võetakse artikli 78 lõike 1 
punktis e osutatud reisikulusid arvesse 
viisil, mis välistab ettevõtjate 
diskrimineerimise nende ja pädevate 
asutuste asukohtade vahemaa tõttu.

3. Kui tasud arvutatakse lõike 1 punkti a 
alusel, ei ületa pädevate asutuste artikli 77 
kohaselt kogutav tasu lõike 1 punktis a 
osutatud ajavahemikul tehtud ametliku 
kontrolli kogukulusid.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanek ületab tema pädevusvaldkonda. See, kuidas pädevad asutused 
rahastavad oma ametlikku kontrolli, on selgelt küsimus, mille üle peaksid otsustama 
liikmesriigid.

Muudatusettepanek 775
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 79 välja jäetud

Tasude arvutamine

1. Artikli 77 kohaselt kogutavad tasud:

(a) arvutatakse kindla summana, lähtudes 
pädevate asutuste ametliku kontrolliga 
seotud kogukuludest teataval 
ajavahemikul, ning neid kohaldatakse 
kõigi ettevõtjate suhtes olenemata sellest, 
kas selle ajavahemiku jooksul on ettevõtja 
suhtes ametlikku kontrolli tehtud; teatava 
sektori, tegevusala või ettevõtjate 
kategooria puhul tasude 
kindlaksmääramisel võtavad pädevad 
asutused arvesse mõju, mis asjaomase 
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tegevusala liik ja ulatus ning sellega 
seotud riskitegurid avaldavad ametliku 
kontrolli kogukulude jaotusele, või

(b) arvutatakse iga üksiku ametliku 
kontrollitoimingu tegelike kulude põhjal 
ning neid kohaldatakse selles ametlikus 
kontrollis osalenud ettevõtjate suhtes; 
kõnealune tasu ei ületa ametliku kontrolli 
tegelikke kulusid ning selle võib seada 
täielikult või osaliselt sõltuvusse ajast, mis 
pädevate asutuste töötajatel ametliku
kontrolli toimingutele kulub.

2. Artikli 77 lõikes 1 osutatud tasude 
arvutamisel võetakse artikli 78 lõike 1 
punktis e osutatud reisikulusid arvesse 
viisil, mis välistab ettevõtjate 
diskrimineerimise nende ja pädevate 
asutuste asukohtade vahemaa tõttu.

3. Kui tasud arvutatakse lõike 1 punkti a 
alusel, ei ületa pädevate asutuste artikli 77 
kohaselt kogutav tasu lõike 1 punktis a 
osutatud ajavahemikul tehtud ametliku 
kontrolli kogukulusid.

Or. de

Muudatusettepanek 776
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tasude arvutamine Tasude või maksete arvutamine

Or. de

Muudatusettepanek 777
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – pealkiri
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tasude arvutamine Tasude või maksete arvutamine

Or. de

Selgitus

Kui kogutakse tasusid või makseid, siis on asutustel kaks võimalust: kas kindlasummalise 
tasuna/kindlasummalise maksena või otse kontrollist lähtuvalt. Summa suuruse arvutamisel 
tuleb arvestada teatud asjaolusid, et vastata ettevõtjate vajadustele.

Muudatusettepanek 778
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tasude arvutamine Tasude või maksete arvutamine

Or. de

Muudatusettepanek 779
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 77 kohaselt kogutavad tasud: 1. Artikli 77 kohaselt kogutavad tasud või 
maksed kogutakse, arvestades

– asjaomase ettevõtte liiki ja vastavaid 
riskitegureid;

– madala tootlikkusega ettevõtjate huve;

– tootmise, töötlemise ja turustamise 
traditsioonilisi meetodeid;

– selliste ettevõtete vajadusi, mis asuvad 
piirkondades, kus kehtivad geograafilised 
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eripiirangud.

Or. de

Selgitus

Juba olemasolevad võimalused arvestada teatud ettevõtete eriolukorda tasude või maksete 
arvutamisel peaks säilima ka tulevikus.

Muudatusettepanek 780
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 77 kohaselt kogutavad tasud: 1. Ettevõtjatele kehtestatavate tasude või 
maksete arvutamisel artikli 77 kohaselt 
võivad liikmesriigid

Or. de

Selgitus

Kui kogutakse tasusid või makseid, siis on asutustel kaks võimalust: kas kindlasummalise 
tasuna/kindlasummalise maksena või otse kontrollist lähtuvalt. Summa suuruse arvutamisel 
tuleb arvestada teatud asjaolusid, et vastata ettevõtjate vajadustele.

Muudatusettepanek 781
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 77 kohaselt kogutavad tasud: 1. Ettevõtjatele kehtestatavate tasude või 
maksete arvutamisel artikli 77 kohaselt 
võivad liikmesriigid

Or. de
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Muudatusettepanek 782
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 1 – punkt -a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-a a) kogutavad tasud või maksed 
arvutatakse artiklis 78 osutatud kulude 
alusel, mida pädevad asutused teatud aja 
jooksul kandsid. Seejuures võib mõned 
kulude komponendid arvutada pädeva 
asutuse äranägemisel ja pärast üldsuse 
teavitamist kindla summana;

Or. de

Selgitus

Halduskoormuse vähendamiseks võib olla sobiv arvutada teatud komponendid kindla 
summana, mitte konkreetse kontrolliga seotud tegelike kulude kaudu. See võimalus peaks 
pädevatel asutustel olema. Nende kindlate summade määrad tuleks teha üldsusele 
kättesaadavaks.

Muudatusettepanek 783
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) arvutatakse kindla summana, lähtudes 
pädevate asutuste ametliku kontrolliga 
seotud kogukuludest teataval 
ajavahemikul, ning neid kohaldatakse 
kõigi ettevõtjate suhtes olenemata sellest, 
kas selle ajavahemiku jooksul on ettevõtja 
suhtes ametlikku kontrolli tehtud; teatava 
sektori, tegevusala või ettevõtjate 
kategooria puhul tasude 
kindlaksmääramisel võtavad pädevad 
asutused arvesse mõju, mis asjaomase 

välja jäetud
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tegevusala liik ja ulatus ning sellega 
seotud riskitegurid avaldavad ametliku 
kontrolli kogukulude jaotusele, või

Or. de

Muudatusettepanek 784
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) arvutatakse kindla summana, lähtudes 
pädevate asutuste ametliku kontrolliga 
seotud kogukuludest teataval 
ajavahemikul, ning neid kohaldatakse 
kõigi ettevõtjate suhtes olenemata sellest, 
kas selle ajavahemiku jooksul on ettevõtja 
suhtes ametlikku kontrolli tehtud; teatava 
sektori, tegevusala või ettevõtjate 
kategooria puhul tasude 
kindlaksmääramisel võtavad pädevad 
asutused arvesse mõju, mis asjaomase 
tegevusala liik ja ulatus ning sellega 
seotud riskitegurid avaldavad ametliku 
kontrolli kogukulude jaotusele, või

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Ettevõtted peaks osalema ainult kuludes, mis ametlike kontrollide läbiviimisega nende 
ettevõttes ka tegelikult on tekkinud. Selline toimimine suurendab läbipaistvust ja ametlike 
kontrollide usaldamist ning ajendab pädevaid asutusi kontrolle ka tegelikult läbi viima.

Muudatusettepanek 785
Martin Kastler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) arvutatakse kindla summana, lähtudes 
pädevate asutuste ametliku kontrolliga 
seotud kogukuludest teataval 
ajavahemikul, ning neid kohaldatakse 
kõigi ettevõtjate suhtes olenemata sellest, 
kas selle ajavahemiku jooksul on ettevõtja 
suhtes ametlikku kontrolli tehtud; teatava 
sektori, tegevusala või ettevõtjate 
kategooria puhul tasude 
kindlaksmääramisel võtavad pädevad 
asutused arvesse mõju, mis asjaomase 
tegevusala liik ja ulatus ning sellega 
seotud riskitegurid avaldavad ametliku 
kontrolli kogukulude jaotusele, või

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 786
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) arvutatakse kindla summana, lähtudes 
pädevate asutuste ametliku kontrolliga 
seotud kogukuludest teataval 
ajavahemikul, ning neid kohaldatakse kõigi 
ettevõtjate suhtes olenemata sellest, kas 
selle ajavahemiku jooksul on ettevõtja 
suhtes ametlikku kontrolli tehtud; teatava 
sektori, tegevusala või ettevõtjate 
kategooria puhul tasude 
kindlaksmääramisel võtavad pädevad 
asutused arvesse mõju, mis asjaomase 
tegevusala liik ja ulatus ning sellega 
seotud riskitegurid avaldavad ametliku 
kontrolli kogukulude jaotusele, või

(a) arvutatakse kindla summana, lähtudes 
pädevate asutuste ametliku kontrolliga 
seotud kogukuludest teataval 
ajavahemikul, ning neid kohaldatakse kõigi 
ettevõtjate suhtes olenemata sellest, kas 
selle ajavahemiku jooksul on ettevõtja 
suhtes ametlikku kontrolli tehtud; või

Or. de
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Muudatusettepanek 787
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) arvutatakse iga üksiku ametliku 
kontrollitoimingu tegelike kulude põhjal 
ning neid kohaldatakse selles ametlikus 
kontrollis osalenud ettevõtjate suhtes; 
kõnealune tasu ei ületa ametliku kontrolli 
tegelikke kulusid ning selle võib seada 
täielikult või osaliselt sõltuvusse ajast, mis 
pädevate asutuste töötajatel ametliku 
kontrolli toimingutele kulub.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 788
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 1 – punkt b – alapunkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a) Seoses lõikes 1 osutatud ettevõtjate 
tasude või maksete suurusega võtavad 
liikmesriigid arvesse järgmist: 

(a) asjaomase ettevõtte liiki ja vastavaid 
riskitegureid

(b) madalama tootlikkusega ettevõtjate 
huve

(c) tootmise, töötlemise ja turustamise 
traditsioonilisi meetodeid

(d) selliste ettevõtete vajadusi, mis asuvad 
piirkondades, kus kehtivad geograafilised 
eripiirangud

Or. de
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Muudatusettepanek 789
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Seoses lõikes 1 osutatud ettevõtjate 
tasude või maksete suurusega võtavad 
liikmesriigid arvesse järgmist: 

(a) asjaomase ettevõtte liiki ja vastavaid 
riskitegureid

(b) madalama tootlikkusega ettevõtjate 
huve

(c) tootmise, töötlemise ja turustamise 
traditsioonilisi meetodeid

(d) selliste ettevõtete vajadusi, mis asuvad 
piirkondades, kus kehtivad geograafilised 
eripiirangud.

Or. de

Selgitus

Kui kogutakse tasusid või makseid, siis on asutustel kaks võimalust: kas kindlasummalise 
tasuna/kindlasummalise maksena või otse kontrollist lähtuvalt. Summa suuruse arvutamisel 
tuleb arvestada teatud asjaolusid, et vastata ettevõtjate vajadustele.

Muudatusettepanek 790
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 79 a

Tasude ja maksete alammäärad

1. Ilma et see kahjustaks artikli 77 sätete 
kohaldamist, kehtestab komisjon 
rakendusaktiga tasude ja maksete 
alammäärad tootmisüksuste suhtes 
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kontrollide jaoks seoses järgmiste 
tegevustega:

a. tapaeelne ja tapajärgne kontroll;

b. zoonooside tekitajate leviku järelevalve 
ja muud järelevalvemeetmed, pidades 
silmas inimeste tervise kaitset;

c. lõikamishoonete kontroll;

d. ulukiliha töötlemisettevõtete kontroll;

e. piimatootmise ja -töötlemise kontroll;

f. kalatoodete tootmise ja turustamise 
kontroll;

g. elusloomade ja kaupade import ja 
transiit;

h. elusloomade ja kaupade eksport.

2. Registreeritud ettevõtetes kontrollide 
läbiviimiseks vastavalt määruse (EÜ) nr 
852/2004 artiklile 6 kehtestab komisjon 
rakendusaktiga miinimumsumma artikli 
78 lõike 1 punktis a osutatud kulude 
katmiseks. Võttes arvesse liikmesriikide 
palgaerinevusi töötab komisjon välja neli 
miinimumsumma suuruse vahemikku.

3. Liikmesriikide kogutavad tasud või 
maksed vastavalt lõikele 1 ei tohi olla 
väiksemad kui lõigete 1 ja 2 kohastes 
rakendusaktides kehtestatud summad.

4. Kui määruse (EÜ) nr 2494/95 kohane 
tarbijahindade harmoneeritud indeks 
(THHI) ületab alates viimasest 
kehtestamisest vähemalt 5 %, avaldab 
komisjon järgmise aasta 1. jaanuariks 
lõigete 1 ja 2 kohaselt kehtestatud 
miinimumtasud või -maksed vastavalt 
kohandatud väärtustega uuesti. Seejuures 
ümardatakse summad alates 0,5 sendist 
(kaasaarvatud) lähima täissendini 
ülespoole ja summad alla 0,5 sendi 
allapoole. Lähteväärtus THHI põhjal 
kohandamisel vastab THHI-le, mis kehtis 
lõigetes 1 ja 2 nimetatud õigusaktide 
Euroopa Liidu Teatajas avaldamise ajal.

5. Lõigetes 1 ja 2 nimetatud 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
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käesoleva määruse artikli 141 lõikes 2
osutatud kontrollimenetlusega.

6. Kui ettevõttes rakendatud omakontrolli-
ja jälgimissüsteeme ning ametlike 
kontrollide käigus avastatud 
nõuetelevastavuse taset silmas pidades 
tehakse ametlikke kontrolle teatud liiki 
ettevõtete või tegevuste kohta vähendatud 
sagedusega, või võtmaks arvesse artiklis 
79 nimetatud kriteeriume, võivad 
liikmesriigid kehtestada rakendusaktides 
nimetatud artikli 79 a kohasest 
miinimumsummast madalama ametliku 
kontrolli tasu, tingimusel et asjaomane 
liikmesriik esitab komisjonile aruande, 
milles täpsustatakse:

(a) asjaomaste kaupade või asjaomase 
tegevuse liik;

(b) asjaomases ettevõttes tehtavad 
kontrollid ja

(c) tasu või makse vähendamise 
arvutusmeetod.

Or. de

Selgitus

Um durch die Gebühren bzw. Beiträge keine Wettbewerbsverzerrungen zwischen den 
Wirtschaftsbeteiligten zu verursachen, ist, wie im bisherigen System, die Einhaltung von 
Untergrenzen vorzusehen. Zur einheitlichen Durchführung dieser Regel, legt die EK für 
bestimmte Tätigkeiten der amtlichen Kontrolle im Wege eines Durchführungsrechtsakts 
Mindestgebühren bzw. –beiträge fest. Wie auch in der bestehenden Verordnung (EG) Nr. 
882/2004 ist die Inflation zu berücksichtigen. Im Wege eines fixen Referenzwertes und auf 
Basis des harmonisierten VPI ist eine automatische Anhebung der Mindestgebühren 
gewährleistet. Dieses Element trägt wesentlich zur nachhaltigen Finanzierung der 
Kontrollsysteme bei. Durch die Festlegung von Mindesttarifen für die Durchführung von 
Revisionen ist auch sichergestellt, dass registrierte Betriebe, die nicht einem 
Zulassungsverfahren unterliegen, regelmäßig kontrolliert werden und den zuständigen 
Behörden auch dafür angemessene Mittel zur Verfügung stehen.

Muudatusettepanek 791
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 77 lõikes 1 osutatud tasude 
arvutamisel võetakse artikli 78 lõike 1 
punktis e osutatud reisikulusid arvesse 
viisil, mis välistab ettevõtjate 
diskrimineerimise nende ja pädevate 
asutuste asukohtade vahemaa tõttu.

Artikli 77 lõikes 1 osutatud tasude või 
maksete arvutamisel võetakse artikli 78 
lõike 1 punktis e osutatud reisikulusid 
arvesse viisil, mis välistab ettevõtjate 
diskrimineerimise nende ja pädevate 
asutuste asukohtade vahemaa tõttu.

Or. de

Muudatusettepanek 792
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 77 lõikes 1 osutatud tasude 
arvutamisel võetakse artikli 78 lõike 1 
punktis e osutatud reisikulusid arvesse 
viisil, mis välistab ettevõtjate 
diskrimineerimise nende ja pädevate 
asutuste asukohtade vahemaa tõttu.

2. Artikli 77 lõikes 1 osutatud tasude või 
maksete arvutamisel võetakse artikli 78 
lõike 1 punktis e osutatud reisikulusid 
arvesse viisil, mis välistab ettevõtjate 
diskrimineerimise nende ja pädevate 
asutuste asukohtade vahemaa tõttu.

Or. de

Muudatusettepanek 793
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui tasud arvutatakse lõike 1 punkti a 
alusel, ei ületa pädevate asutuste artikli 77 
kohaselt kogutav tasu lõike 1 punktis a 
osutatud ajavahemikul tehtud ametliku 
kontrolli kogukulusid.

välja jäetud
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Or. de

Muudatusettepanek 794
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui tasud arvutatakse lõike 1 punkti a 
alusel, ei ületa pädevate asutuste artikli 77 
kohaselt kogutav tasu lõike 1 punktis a
osutatud ajavahemikul tehtud ametliku 
kontrolli kogukulusid.

3. Pädevate asutuste artikli 77 kohaselt 
kogutav tasu või makse ei ületa lõike 1 
lõigus a a (uus) osutatud ajavahemikul 
tehtud ametliku kontrolli kogukulusid.

Or. de

Muudatusettepanek 795
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 79 a

Tasude ja maksete alammäärad

1. Ilma et see kahjustaks artikli 77 sätete 
kohaldamist, kehtestab komisjon 
rakendusaktiga tasude ja maksete 
alammäärad tootmisüksuste suhtes 
kontrollide jaoks seoses järgmiste 
tegevustega:

a. tapaeelne ja tapajärgne kontroll;

b. zoonooside tekitajate leviku järelevalve 
ja muud järelevalvemeetmed, pidades 
silmas inimeste tervise kaitset;

c. lõikamishoonete kontroll; 

d. ulukiliha töötlemisettevõtete kontroll; 

e. piimatootmise ja -töötlemise kontroll;
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f. kalatoodete tootmise ja turustamise 
kontroll;

g. elusloomade ja kaupade import ja 
transiit; 

h. elusloomade ja kaupade eksport.

2. Registreeritud ettevõtetes kontrollide 
läbiviimiseks vastavalt määruse (EÜ) nr 
852/2004 artiklile 6 kehtestab komisjon 
rakendusaktiga miinimumsumma artikli 
78 lõike 1 punktis a osutatud kulude 
katmiseks. Võttes arvesse liikmesriikide 
palgaerinevusi töötab komisjon välja neli 
miinimumsumma suuruse vahemikku. 

3. Liikmesriikide kogutavad tasud või 
maksed vastavalt lõikele 1 ei tohi olla 
väiksemad kui lõigete 1 ja 2 kohastes 
rakendusaktides kehtestatud summad.

4. Kui määruse (EÜ) nr 2494/95 kohane 
tarbijahindade harmoneeritud indeks 
(THHI) ületab alates viimasest 
kehtestamisest vähemalt 5 %, avaldab 
komisjon järgmise aasta 1. jaanuariks 
lõigete 1 ja 2 kohaselt kehtestatud 
miinimumtasud või -maksed vastavalt 
kohandatud väärtustega uuesti. Seejuures 
ümardatakse summad alates 0,5 sendist 
(kaasaarvatud) lähima täissendini 
ülespoole ja summad alla 0,5 sendi 
allapoole. Lähteväärtus THHI põhjal 
kohandamisel vastab THHI-le, mis kehtis 
lõigetes 1 ja 2 nimetatud õigusaktide 
Euroopa Liidu Teatajas avaldamise ajal.

5. Lõigetes 1 ja 2 nimetatud 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
käesoleva määruse artikli 141 lõikes 2 
osutatud kontrollimenetlusega.

6. Kui ettevõttes rakendatud omakontrolli-
ja jälgimissüsteeme ning ametlike 
kontrollide käigus avastatud 
nõuetelevastavuse taset silmas pidades 
tehakse ametlikke kontrolle teatud liiki 
ettevõtete või tegevuste kohta vähendatud 
sagedusega, või võtmaks arvesse artiklis 
79 nimetatud kriteeriume, võivad 
liikmesriigid kehtestada rakendusaktides 
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nimetatud artikli 79 a kohasest 
miinimumsummast madalama ametliku 
kontrolli tasu, tingimusel et asjaomane 
liikmesriik esitab komisjonile aruande, 
milles täpsustatakse:

(a) asjaomaste kaupade või asjaomase 
tegevuse liik;

(b) asjaomases ettevõttes tehtavad 
kontrollid ja

(c) tasu või makse vähendamise 
arvutusmeetod.

Or. de

Muudatusettepanek 796
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 80 välja jäetud

Tasude vähendamine pidevalt nõudeid 
järgivate ettevõtjate puhul

Kui tasud arvutatakse artikli 79 lõike 1 
punkti a kohaselt, võetakse ettevõtja 
suhtes kohaldatava tasumäära 
kindlakstegemisel arvesse seda, kas 
varasem ametlik kontroll on näidanud, et 
ettevõtja järgib artikli 1 lõikes 2 osutatud 
eeskirju, nii et pidevalt nõudeid järginud 
ettevõtjatelt nõutakse väiksemaid tasusid.

Or. de

Selgitus

Tasu või makse suuruse vähendamise nõuete järgimise eest ei ole objektiivselt põhjendatav. 
Pädevad asutused peaksid pigem ettevõtjate tegutsemist jälgima, pidades silmas 
kontrollkäikude sagedust. See toob omakorda kaasa nõudeid järgivate ettevõtjate koormuse 
vähenemise.
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Muudatusettepanek 797
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 80 välja jäetud

Tasude vähendamine pidevalt nõudeid 
järgivate ettevõtjate puhul

Kui tasud arvutatakse artikli 79 lõike 1 
punkti a kohaselt, võetakse ettevõtja 
suhtes kohaldatava tasumäära 
kindlakstegemisel arvesse seda, kas 
varasem ametlik kontroll on näidanud, et 
ettevõtja järgib artikli 1 lõikes 2 osutatud 
eeskirju, nii et pidevalt nõudeid järginud 
ettevõtjatelt nõutakse väiksemaid tasusid.

Or. de

Muudatusettepanek 798
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tasude vähendamine pidevalt nõudeid 
järgivate ettevõtjate puhul

Tasude vähendamise võimalus pidevalt 
nõudeid järgivate ettevõtjate puhul

Or. de

Muudatusettepanek 799
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui tasud arvutatakse artikli 79 lõike 1 
punkti a kohaselt, võetakse ettevõtja 
suhtes kohaldatava tasumäära 
kindlakstegemisel arvesse seda, kas 
varasem ametlik kontroll on näidanud, et 
ettevõtja järgib artikli 1 lõikes 2 osutatud 
eeskirju, nii et pidevalt nõudeid järginud 
ettevõtjatelt nõutakse väiksemaid tasusid.

Ettevõtja suhtes kohaldatava tasumäära või 
makse kindlakstegemisel võivad pädevad 
asutused arvesse võtta seda, kas varasem 
ametlik kontroll on näidanud, et ettevõtja 
järgib artikli 1 lõikes 2 osutatud eeskirju, 
nii et pidevalt nõudeid järginud 
ettevõtjatelt nõutakse väiksemaid tasusid
või makse.

Or. de

Muudatusettepanek 800
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui tasud arvutatakse artikli 79 lõike 1 
punkti a kohaselt, võetakse ettevõtja 
suhtes kohaldatava tasumäära 
kindlakstegemisel arvesse seda, kas 
varasem ametlik kontroll on näidanud, et 
ettevõtja järgib artikli 1 lõikes 2 osutatud 
eeskirju, nii et pidevalt nõudeid järginud 
ettevõtjatelt nõutakse väiksemaid tasusid.

Kui tasud arvutatakse artikli 77 kohaselt ja
alati kui on olemas vajalikud rahalised 
vahendid ja on täidetud artikli 78 
tingimused, kui kasutatakse artikli 79 
lõike 1 punktis a sätestatud valemit, võib
ettevõtja suhtes kohaldada lubatud
tasumäära kindlaksmääramisel arvesse 
võtta seda, kas varasem ametlik kontroll on 
näidanud, et ettevõtja järgib artikli 1 lõikes 
2 osutatud eeskirju, nii et pidevalt nõudeid 
järginud ettevõtjatelt nõutakse väiksemaid 
tasusid

Or. es

Selgitus

Sidususe huvides artikliga 77, milles on tehtud ettepanek, et liikmesriigid kohaldavad tasusid 
vabatahtlikult, ja artikliga 78, mis kehtestab kohustuse katta ametlike kontrollide kulud. 
Võimalik tasu vähendamine peab olema majanduslikult teostatav, ilma et sellega jäetaks 
viimati nimetatud kohustus hooletusse.
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Muudatusettepanek 801
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui tasud arvutatakse artikli 79 lõike 1 
punkti a kohaselt, võetakse ettevõtja suhtes 
kohaldatava tasumäära kindlakstegemisel 
arvesse seda, kas varasem ametlik kontroll 
on näidanud, et ettevõtja järgib artikli 1 
lõikes 2 osutatud eeskirju, nii et pidevalt 
nõudeid järginud ettevõtjatelt nõutakse 
väiksemaid tasusid.

Kui tasud arvutatakse artikli 79 kohaselt, 
võetakse ettevõtja suhtes kohaldatava 
tasumäära kindlakstegemisel arvesse seda, 
kas varasem ametlik kontroll on näidanud, 
et ettevõtja järgib artikli 1 lõikes 2 osutatud 
eeskirju, nii et pidevalt nõudeid järginud 
ettevõtjatelt nõutakse väiksemaid tasusid.

Komisjon esitab üksikasjad „järjepidevalt 
nõudeid järginud ettevõtjate” ja 
„väiksemate” tähenduse kohta 
rakendusakti abil.

Rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 141 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 802
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 81 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ettevõtjad saavad artikli 77 lõikes 1 
sätestatud tasude maksmist kinnitava 
tõendi.

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 803
Julie Girling
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 81 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 77 lõike 1 punkti d kohaselt 
kogutavad tasud maksab saadetise eest 
vastutav ettevõtja või tema esindaja.

2. Artikli 77 lõike 1 punkti d kohaselt 
kogutavad tasud võib maksta saadetise eest 
vastutav ettevõtja või tema esindaja.

Or. en

Muudatusettepanek 804
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 81 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 77 lõike 1 punkti d kohaselt 
kogutavad tasud maksab saadetise eest 
vastutav ettevõtja või tema esindaja.

2. Artikli 77 lõike 1 punkti d kohaselt 
kogutavad tasud maksab saadetise eest 
vastutav ettevõtja või tema esindaja 
saadetise saabumisel.

Or. es

Selgitus

Selliselt määratakse selgemini kindlaks ettevõtja/esindaja, määrates saadetise saabumise ajal 
vastutava isiku.

Muudatusettepanek 805
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 82 välja jäetud

Tasude tagasimaksmine ja 
mikroettevõtjatele tehtav erand
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1. Artiklis 77 sätestatud tasud ei kuulu 
otsesele ega kaudsele tagasimaksmisele, 
välja arvatud juhul, kui neid koguti 
põhjendamatult.

2. Vähema kui 10 töötajaga ettevõtted, 
mille aastakäive või aastabilansi maht ei 
ületa kahte miljonit eurot, on artiklis 77 
sätestatud tasude maksmisest vabastatud.

3. Artiklites 77, 78 ja 79 osutatud kulud ei 
hõlma lõikes 2 osutatud ettevõtete 
ametliku kontrolli läbiviimise kulusid.

Or. de

Selgitus

Madala tootlikkusega või tootmise, töötlemise ja turustamise traditsiooniliste meetoditega 
ettevõtete huve võetakse arvesse artikli 79 lõike 1 muudatusettepanekus.

Muudatusettepanek 806
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 82 välja jäetud

Tasude tagasimaksmine ja 
mikroettevõtjatele tehtav erand

1. Artiklis 77 sätestatud tasud ei kuulu 
otsesele ega kaudsele tagasimaksmisele, 
välja arvatud juhul, kui neid koguti 
põhjendamatult.

2. Vähema kui 10 töötajaga ettevõtted, 
mille aastakäive või aastabilansi maht ei 
ületa kahte miljonit eurot, on artiklis 77 
sätestatud tasude maksmisest vabastatud.

3. Artiklites 77, 78 ja 79 osutatud kulud ei 
hõlma lõikes 2 osutatud ettevõtete 
ametliku kontrolli läbiviimise kulusid.
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Or. en

Selgitus

Komisjoni mikroettevõtjatele tehtav erand on liiga laiaulatuslik ja jätaks välja 
märkimisväärse osa ettevõtjatest.

Muudatusettepanek 807
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 82 välja jäetud

Tasude tagasimaksmine ja 
mikroettevõtjatele tehtav erand

1. Artiklis 77 sätestatud tasud ei kuulu 
otsesele ega kaudsele tagasimaksmisele, 
välja arvatud juhul, kui neid koguti 
põhjendamatult.

2. Vähema kui 10 töötajaga ettevõtted, 
mille aastakäive või aastabilansi maht ei 
ületa kahte miljonit eurot, on artiklis 77 
sätestatud tasude maksmisest vabastatud.

3. Artiklites 77, 78 ja 79 osutatud kulud ei 
hõlma lõikes 2 osutatud ettevõtete 
ametliku kontrolli läbiviimise kulusid.

Or. de

Selgitus

Erand võib välja jääda, kuna liikmesriigid peavad tasude ja maksete arvutamisel võtma 
muuhulgas arvesse artikli 79 uue lõike 2 kohaste ettevõtlustegevuste liiki ja ulatust. Mil 
määral seda arvestatakse, jääb liikmesriikide otsustada.

Muudatusettepanek 808
Karin Kadenbach
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 82 välja jäetud

Tasude tagasimaksmine ja 
mikroettevõtjatele tehtav erand

1. Artiklis 77 sätestatud tasud ei kuulu 
otsesele ega kaudsele tagasimaksmisele, 
välja arvatud juhul, kui neid koguti 
põhjendamatult.

2. Vähema kui 10 töötajaga ettevõtted, 
mille aastakäive või aastabilansi maht ei 
ületa kahte miljonit eurot, on artiklis 77 
sätestatud tasude maksmisest vabastatud.

3. Artiklites 77, 78 ja 79 osutatud kulud ei 
hõlma lõikes 2 osutatud ettevõtete 
ametliku kontrolli läbiviimise kulusid.

Or. de

Muudatusettepanek 809
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tasude tagasimaksmine ja 
mikroettevõtjatele tehtav erand

Tasude tagasimaksmine ja erand

Or. en

Muudatusettepanek 810
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – pealkiri
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tasude tagasimaksmine ja 
mikroettevõtjatele tehtav erand

Tasude tagasimaksmine ja erand

Or. en

Muudatusettepanek 811
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklis 77 sätestatud tasud ei kuulu 
otsesele ega kaudsele tagasimaksmisele, 
välja arvatud juhul, kui neid koguti 
põhjendamatult.

1. Artiklis 77 sätestatud tasud ei kuulu 
otsesele ega kaudsele tagasimaksmisele, 
välja arvatud juhul, kui neid koguti 
põhjendamatult. Siiski võivad liikmesriigid 
teha kooskõlas riigiabile kohaldatavate 
liidu õigusaktidega täieliku või osalise 
erandi ettevõtjatele, kes turustavad oma 
tooteid piiratud turul, tingimusel et sellel 
erandil ei ole negatiivset mõju 
konkurentsile liidu piires.

Or. en

Muudatusettepanek 812
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vähema kui 10 töötajaga ettevõtted, 
mille aastakäive või aastabilansi maht ei 
ületa kahte miljonit eurot, on artiklis 77 
sätestatud tasude maksmisest vabastatud.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 813
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vähema kui 10 töötajaga ettevõtted, 
mille aastakäive või aastabilansi maht ei 
ületa kahte miljonit eurot, on artiklis 77 
sätestatud tasude maksmisest vabastatud.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 814
Åsa Westlund, Jens Nilsson, Göran Färm

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vähema kui 10 töötajaga ettevõtted, 
mille aastakäive või aastabilansi maht ei 
ületa kahte miljonit eurot, on artiklis 77 
sätestatud tasude maksmisest vabastatud.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Enamikus liikmesriikidest on enamik kõnealuste sektorite ettevõtjatest mikroettevõtjad. 
Liikmesriikide jaoks on keeruline tagada, et ametliku kontrolli jaoks on kättesaadaval 
piisavalt rahalisi vahendeid, kui enamikule ettevõtjatest kohaldatakse kontrollidest 
vabastamise erandit. Käesolev lõige tuleks seega välja jätta. Vahendid ametlike kontrollide 
rahastamise tagamiseks, sealhulgas üldise maksustamise või tasude abil, jäävad 
liikmesriikide pädevusse.

Muudatusettepanek 815
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vähema kui 10 töötajaga ettevõtted, 
mille aastakäive või aastabilansi maht ei 
ületa kahte miljonit eurot, on artiklis 77 
sätestatud tasude maksmisest vabastatud.

2. Ettevõtted, mille aastakäive või 
aastabilansi maht ei ületa kolme miljonit 
eurot, on artiklis 77 sätestatud tasude 
maksmisest vabastatud.

Or. de

Muudatusettepanek 816
Eric Andrieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vähema kui 10 töötajaga ettevõtted, 
mille aastakäive või aastabilansi maht ei 
ületa kahte miljonit eurot, on artiklis 77 
sätestatud tasude maksmisest vabastatud.

2. Liikmesriigid võivad vabastada 
objektiivsetel ja mittediskrimineerivatel 
alustel teatavad ettevõtted või teatavad 
sektorid artiklis 77 sätestatud tasude 
maksmisest, et võtta arvesse eeskätt nende 
eripära ja nende tegevuse või suurusega 
seotud riske. 

Or. fr

Selgitus

Igal liikmesriigil peab olema võimalus teha erand teatavatele sektoritele või teatavatele 
konkreetsetele tegevustele, eeskätt sektoritele, mille kriitiline suurus nõuaks sellise erandi 
tegemist (näiteks metsapaljundusmaterjali sektor) või mille panus on väiksem ning mille jaoks 
registreerimiskulud ja kogumiskulud oleksid ebaproportsionaalsed.

Muudatusettepanek 817
Daciana Octavia Sârbu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vähema kui 10 töötajaga ettevõtted, 
mille aastakäive või aastabilansi maht ei 
ületa kahte miljonit eurot, on artiklis 77 
sätestatud tasude maksmisest vabastatud.

2. Mikroettevõtjad, nagu iga liikmesriigi 
poolt määratletud, on artiklis 77 sätestatud 
tasude maksmisest vabastatud.

Or. en

Selgitus

Mikroettevõtjate määratlemisel nende aastase sissetuleku järgi oleks tulemuseks palju suurem 
hulk vabastamisi mõnes liikmesriigis ja see võiks asetada täiendava finantskoorma 
liikmesriigi ametiasutustele kõige vaesemates liikmesriikides. Seetõttu peaks iga liikmesriik 
määrama kindlaks kriteeriumid mikroettevõtjate vabastamiseks oma territooriumil.

Muudatusettepanek 818
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vähema kui 10 töötajaga ettevõtted, 
mille aastakäive või aastabilansi maht ei 
ületa kahte miljonit eurot, on artiklis 77 
sätestatud tasude maksmisest vabastatud.

2. Liikmesriigid, kes kohaldavad vastavalt 
artiklile 77 tasu, võivad sellest vabastada 
vähem kui 10 töötajaga ettevõtted, mille 
aastakäive või aastabilansi maht ei ületa
kahte miljonit eurot, kui artiklis 78 
sätestatud nõuded on täidetud.

Or. es

Selgitus

Artiklis 78 on kehtestatud kohustus katta ametlike kontrollide kulud. Võimalik tasu 
vähendamine peab olema majanduslikult teostatav, ilma et sellega jäetaks viimati nimetatud 
kohustus hooletusse.

Muudatusettepanek 819
Martin Kastler
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vähema kui 10 töötajaga ettevõtted, 
mille aastakäive või aastabilansi maht ei 
ületa kahte miljonit eurot, on artiklis 77 
sätestatud tasude maksmisest vabastatud.

2. Kuni 500 töötajaga ettevõtted, mille 
aastakäive ei ületa 40 miljonit eurot või 
mille aastabilansi maht ei ületa 20 miljonit 
eurot, on artiklis 77 sätestatud tasude 
maksmisest vabastatud.

Or. de

Muudatusettepanek 820
Astrid Lulling, Georges Bach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vähema kui 10 töötajaga ettevõtted, 
mille aastakäive või aastabilansi maht ei 
ületa kahte miljonit eurot, on artiklis 77 
sätestatud tasude maksmisest vabastatud.

2. Liikmesriigid võivad otsustada, et
vähema kui 10 töötajaga ettevõtted, mille 
aastakäive või aastabilansi maht ei ületa 
kahte miljonit eurot, on artiklis 77 
sätestatud tasude maksmisest osaliselt või 
täielikult vabastatud.

Or. fr

Selgitus

Le secteur de production agricole et alimentaire européen est caractérisé par un nombre 
élevé de petites entreprises. L’application d’un système de recouvrement des coûts totaux des 
contrôles dans ce secteur mettra en péril la survie de ces entreprises, plus particulièrement 
dans des petits États membres où aucune économie d’échelle n’est possible. Un exemption 
complète des PME du paiement des redevances n’est pas non plus réalisable, car elle 
reviendrait à imputer l’intégralité des coûts des contrôles sur seulement quelques entreprises, 
mettant des dernières alors en difficulté.

Muudatusettepanek 821
Christel Schaldemose
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Artiklites 77, 78 ja 79 osutatud kulud ei 
hõlma lõikes 2 osutatud ettevõtete 
ametliku kontrolli läbiviimise kulusid.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 822
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Artiklites 77, 78 ja 79 osutatud kulud ei 
hõlma lõikes 2 osutatud ettevõtete 
ametliku kontrolli läbiviimise kulusid.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 823
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) artikli 77 lõikes 1 sätestatud tasude 
kindlaksmääramisel kasutatavad meetodid 
ja andmed;

(a) artikli 77 lõikes 1 sätestatud tasude või 
maksete kindlaksmääramisel kasutatavad 
meetodid ja andmed;

Or. de

Muudatusettepanek 824
Dagmar Roth-Behrendt
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) sellistest tasudest saadud vahendite 
kasutamine;

(b) sellistest tasudest saadud vahendite 
kasutamine, sealhulgas läbiviidud 
kontrollide arv ja vajaduse korral asutuse 
pädevusvaldkonda kuuluvad kaebused; 
seejuures tuleb koostada piirkondlikud 
ülevaated;

Or. de

Selgitus

Läbipaistvuse suurendamisel saadud vahendite kasutamisel on vajalik teada, kui palju 
kontrolle viidi liikmesriikides läbi ja kui palju kaebusi kontrollide käigus kindlaks tehti. 
Andmete piirkondlik jaotus liikmesriigis aitab hinnata, kas kontrollid tehakse geograafilises 
mõttes asjakohaselt või esineb kõrvalekallete piirkondlik kuhjumine.

Muudatusettepanek 825
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) sellistest tasudest saadud vahendite 
tõhusa ja kokkuhoidliku kasutamise 
tagamiseks kehtestatud kord.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 826
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga pädev asutus teeb avalikustab iga 
perioodi kohta järgmise teabe:

välja jäetud

(a) pädevate asutuste kulud, mille 
katmiseks kogutakse artikli 77 lõike 1 
alusel tasusid, näidates ära kulude jaotuse 
artikli 77 lõikes 1 osutatud tegevuste ning 
artikli 78 lõikes 1 osutatud 
kuluelementide lõikes;

(b) artikli 77 lõikes 1sätestatud tasude 
summa ettevõtjate kategooriate ja 
ametliku kontrolli kategooriate kaupa;

(c) artikli 77 lõikes 1 sätestatud tasude 
kindlaksmääramiseks kasutatav meetod, 
sealhulgas artikli 79 lõike 1 punktis a 
osutatud kindlasummaliste tasude 
kindlaksmääramiseks kasutatud andmed 
ja prognoosid;

(d) artikli 79 lõike 1 punkti a kohaldamise 
korral meetod, mille alusel tasude määra 
artikli 80 kohaselt kohandatakse;

(e) artikli 82 lõikes 2 osutatud erandile 
vastavate tasude kogusumma.

Or. es

Selgitus

Leiame, et andmed, mida tahetakse avalikustada, on siseandmed ja neid ei ole vaja teha 
avalikkusele kättesaadavaks.

Muudatusettepanek 827
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga pädev asutus teeb avalikustab iga 
perioodi kohta järgmise teabe:

2. Iga pädev asutus avalikustab 
korrapäraste ajavahemike järel, kindlasti 
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aga artikli 79 a lõikes 4 osutatud 
avalikustamise ajaks järgmise teabe:

Or. de

Selgitus

Läbipaistvus on kohustatud ettevõtete tasude ja maksete aktsepteerimisel oluline aspekt. 
Kõigest hoolimata peaks kulutuste ja kasu suhe olema tasakaalus ning avalikustatav teave 
olema selle eesmärgiga vastavuses.

Muudatusettepanek 828
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga pädev asutus teeb avalikustab iga 
perioodi kohta järgmise teabe:

2. Iga pädev asutus avalikustab 
korrapäraste ajavahemike järel, kindlasti 
aga artikli 79 a lõikes 4 osutatud 
avalikustamise ajaks järgmise teabe:

Or. de

Muudatusettepanek 829
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) pädevate asutuste kulud, mille 
katmiseks kogutakse artikli 77 lõike 1 
alusel tasusid, näidates ära kulude jaotuse 
artikli 77 lõikes 1 osutatud tegevuste ning 
artikli 78 lõikes 1 osutatud 
kuluelementide lõikes;

välja jäetud

Or. de
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Selgitus

Läbipaistvus on kohustatud ettevõtete tasude ja maksete aktsepteerimisel oluline aspekt. 
Kõigest hoolimata peaks kulutuste ja kasu suhe olema tasakaalus ning avalikustatav teave 
olema selle eesmärgiga vastavuses.

Muudatusettepanek 830
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) pädevate asutuste kulud, mille 
katmiseks kogutakse artikli 77 lõike 1 
alusel tasusid, näidates ära kulude jaotuse 
artikli 77 lõikes 1 osutatud tegevuste ning 
artikli 78 lõikes 1 osutatud 
kuluelementide lõikes;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 831
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) pädevate asutuste kulud, mille 
katmiseks kogutakse artikli 77 lõike 1 
alusel tasusid, näidates ära kulude jaotuse 
artikli 77 lõikes 1 osutatud tegevuste ning 
artikli 78 lõikes 1 osutatud kuluelementide 
lõikes;

(a) pädevate asutuste kulud, mille
katmiseks kogutakse artikli 77 lõike 1 
alusel tasusid või makseid, näidates ära 
kulude jaotuse artikli 77 lõikes 1 osutatud 
tegevuste ning artikli 78 lõikes 1 osutatud 
kuluelementide lõikes;

Or. de

Muudatusettepanek 832
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) artikli 77 lõikes 1sätestatud tasude 
summa ettevõtjate kategooriate ja ametliku 
kontrolli kategooriate kaupa;

(b) artikli 77 lõikes 1sätestatud tasude 
summa ettevõtjate kategooriate ja ametlike 
kontrollide kaupa;

Or. de

Muudatusettepanek 833
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) artikli 77 lõikes 1sätestatud tasude 
summa ettevõtjate kategooriate ja ametliku 
kontrolli kategooriate kaupa;

(b) artikli 77 lõikes 1sätestatud tasude 
summa ettevõtjate kategooriate ja ametlike 
kontrollide kaupa;

Or. de

Muudatusettepanek 834
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) artikli 77 lõikes 1sätestatud tasude 
summa ettevõtjate kategooriate ja ametliku 
kontrolli kategooriate kaupa;

(b) artikli 77 lõikes 1sätestatud tasude või 
maksete summa ettevõtjate kategooriate ja 
ametliku kontrolli kategooriate kaupa;

Or. de

Muudatusettepanek 835
Horst Schnellhardt
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) artikli 77 lõikes 1sätestatud tasude 
summa ettevõtjate kategooriate ja ametliku 
kontrolli kategooriate kaupa;

(b) artikli 77 lõikes 1sätestatud tasude või 
maksete summa ettevõtjate kategooriate ja 
ametliku kontrolli kategooriate kaupa;

Or. de

Muudatusettepanek 836
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) artikli 77 lõikes 1 sätestatud tasude 
kindlaksmääramiseks kasutatav meetod, 
sealhulgas artikli 79 lõike 1 punktis a 
osutatud kindlasummaliste tasude 
kindlaksmääramiseks kasutatud andmed 
ja prognoosid;

(c) artikli 77 lõikes 1 sätestatud tasude 
kindlaksmääramiseks kasutatav meetod;

Or. de

Muudatusettepanek 837
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) artikli 77 lõikes 1 sätestatud tasude 
kindlaksmääramiseks kasutatav meetod, 
sealhulgas artikli 79 lõike 1 punktis a 
osutatud kindlasummaliste tasude 
kindlaksmääramiseks kasutatud andmed 
ja prognoosid;

(c) artikli 77 lõikes 1 sätestatud tasude 
kindlaksmääramiseks kasutatav meetod;
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Or. de

Muudatusettepanek 838
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) artikli 77 lõikes 1 sätestatud tasude 
kindlaksmääramiseks kasutatav meetod, 
sealhulgas artikli 79 lõike 1 punktis a
osutatud kindlasummaliste tasude 
kindlaksmääramiseks kasutatud andmed ja 
prognoosid;

(c) artikli 77 lõikes 1 sätestatud tasude või 
maksete kindlaksmääramiseks kasutatav 
meetod, sealhulgas artikli 79 lõike 1 
punktis a a (uus) osutatud 
kindlasummaliste tasude 
kindlaksmääramiseks kasutatud andmed ja 
prognoosid;

Or. de

Muudatusettepanek 839
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) artikli 79 lõike 1 punkti a kohaldamise 
korral meetod, mille alusel tasude määra 
artikli 80 kohaselt kohandatakse;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 840
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 2 – punkt d
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) artikli 79 lõike 1 punkti a kohaldamise 
korral meetod, mille alusel tasude määra 
artikli 80 kohaselt kohandatakse;

(d) meetod, mille alusel tasude määra või 
makset artikli 79 lõike 1 ja artikli 80 
kohaselt kohandatakse;

Or. de

Selgitus

Kui tasude või maksete määra teatud ettevõtete eritingimuste põhjal või nõuetekohase 
toimimise alusel muudetakse, tuleb avaldada summa muutmise meetod.

Muudatusettepanek 841
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) artikli 82 lõikes 2 osutatud erandile 
vastavate tasude kogusumma.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 842
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) artikli 82 lõikes 2 osutatud erandile 
vastavate tasude kogusumma.

välja jäetud

Or. de
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Muudatusettepanek 843
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Komisjon kontrollib, kas tasud või 
maksed vastavad käesoleva määruse 
nõuetele.

Or. de

Muudatusettepanek 844
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 83 a

Art 83 - 3. Komisjon kontrollib, kas tasud 
või maksed vastavad käesoleva määruse 
nõuetele.

Or. de

Muudatusettepanek 845
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 84 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pädevad asutused koguvad tasusid selliste 
lisakulude katteks, mida nad on kandnud 
seoses järgmisega:

Pädevad asutused võivad koguda tasusid 
selliste lisakulude katteks, mida nad on 
kandnud seoses järgmisega:

Or. de
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Muudatusettepanek 846
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 84 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pädevad asutused koguvad tasusid selliste 
lisakulude katteks, mida nad on kandnud 
seoses järgmisega:

Pädevad asutused võivad koguda tasusid 
selliste lisakulude katteks, mida nad on 
kandnud seoses järgmisega:

Or. es

Selgitus

Ei oleks loogiline, et ettevõtjaid, kellele tehakse kohustuslikult ülevaatus, kohustatakse lisaks 
ka selle eest maksma.

Muudatusettepanek 847
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 84 – lõik 1 – lõik 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisakontrollide tasud arvutatakse artikli 
78 kohaste tegelikult tekkinud kulude 
põhjal. Kui tegelikud reisikulud on 
väiksemad kui artikli 79 lõike 2 kohaselt 
arvutatud kindel summa, kasutatakse
tasude arvutamiseks kindlat summat.

Or. de

Selgitus

Järelkontrolli kulud ei tohiks mingil juhul olla väiksemad kui tavakontrolli kulud.

Muudatusettepanek 848
Esther de Lange
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 84 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõiki käesolevas artiklis osutatud kulusid 
kannavad ettevõtjad, kes vastutavad 
täiendavate kontrollide eest.

Or. en

Muudatusettepanek 849
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 85 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) ametlikud sanitaarkinnitused

Or. es

Selgitus

Kooskõlas ettepanekus esitatud mõistetega.

Muudatusettepanek 850
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 85 – lõige 1 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b b) sanitaartõendid

Or. es

Selgitus

Kooskõlas ettepanekus esitatud mõistetega.
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Muudatusettepanek 851
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 85 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Loomade ja loomset päritolu toodete 
puhul võib ametlikke sertifikaate ja 
ametlikke tunnistusi allkirjastada ja 
väljastada ainult ametlik veterinaararst.

Or. en

Muudatusettepanek 852
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikleid 87, 88 ja 89 kohaldatakse ka 
selliste ametlike sertifikaatide suhtes, 
mida on vaja looma- ja kaubasaadetiste 
eksportimisel kolmandatesse riikidesse.

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Oleme seisukohal, et eksport ei pea kuuluma käesoleva määruse kohaldamisalasse, eriti kui 
liikmesriigid ise on need, kes räägivad selle tegevuse nõuded läbi kolmandate riikidega (sh 
sertifikaadi liik).

Muudatusettepanek 853
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Seoses ametliku sertifikaadi 
väljastamisega artikli 1 lõike 2 punktis j 
osutatud toodetele, lisaks artikli 85 lõikes 
2 osutatud sätetele, töötab delegeeritud 
asutus ja on akrediteeritud vastavalt 
standardile EN ISO/IEC 17065: 2012.

Or. en

Selgitus

Dokumentaalsed tõendid orgaanilise põllumajanduse kohta esitatakse 
sertifitseerimismenetluse põhjal, mis põhineb standardil EN ISO/IEC 17065, milles esitatakse 
kõik üksikasjad. Mis puutub sertifitseerimismeetmetesse, siis EN ISO/IEC 17065 meetmed on 
asjakohased ja neid tuleks õigusaktides selgesõnaliselt mainida.


