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Muudatusettepanek 1
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Komisjoni ettepanekud peaksid 
nägema ette ühise põllumajanduspoliitika 
reformi, mis on tingimata vajalik Euroopa 
põllumajanduse ja maapiirkondade 
säilimiseks.

Or. pt

Muudatusettepanek 2
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 b) Komisjon peaks kaaluma turgude 
eelreguleerimist, võttes seejuures arvesse 
põllumajandustegevuse osa ELi eri 
piirkondades.

Or. pt

Muudatusettepanek 3
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 c) Esmatähtis on tasakaalustada 
toiduahelas tootjate jõupositsiooni.

Or. pt
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Muudatusettepanek 4
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 d) ELi kaubanduspoliitikas tuleb 
tähelepanu pöörata liidu eri 
territooriumide põllumajandustegevusele.

Or. pt

Muudatusettepanek 5
Nikos Chrysogelos

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Eriti oluline on, et komisjon viiks oma
ettevalmistustöö käigus läbi vastavaid 
konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 
tasandil. Komisjon peaks delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamise ja koostamise 
ajal tagama asjaomaste dokumentide sama-
ja õigeaegse ning sobiva edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

(2) Eriti oluline on, et komisjon viiks kõigil 
seire, aruandluse ja hindamise etappidel 
läbi vastavaid konsultatsioone, sealhulgas 
ekspertide tasandil. Selline osalus tuleb 
tagada nii kohalikul, piirkondlikul, 
riiklikul kui Euroopa tasandil. Komisjon 
peaks delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamise ja koostamise ajal tagama 
asjaomaste dokumentide sama- ja 
õigeaegse ning sobiva edastamise Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

Or. en

Muudatusettepanek 6
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Arvesse tuleks võtta tulevasele 
ühisele põllumajanduspoliitikale (ÜPP) 
Euroopa Komisjoni seatud eesmärke, mis 
on seotud loodusvarade säästva 
haldamisega, toiduga kindlustatusega, 
põllumajandustegevusega kogu ELi 
territooriumil, tasakaalustatud 
regionaalarenguga, terve ELi 
põllumajanduse konkurentsivõimega ja 
ÜPP lihtsustamisega;

Or. pt

Muudatusettepanek 7
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 b) Ühine põllumajanduspoliitika peab 
Euroopa Liidu toimimise lepingu kohaselt 
pakkuma põllumajandusega tegelevale 
elanikkonnale mõistlikku elatustaset 
võrreldes ülejäänud elanikkonnaga. Selle 
eesmärgiga peavad kaasnema turgude 
stabiliseerimismeetmed, et tagada 
tootjatele regulaarne hind, tagades samas 
tarbijate jaoks mõistlikud hinnad.

Or. pt

Muudatusettepanek 8
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 c (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 c) Komisjoni ettepanekus tuleks arvesse 
võtta väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtete, looduslike piirangutega 
piirkondade ja saarte ning teatavate 
raskustes olevate tegevusalade 
konkurentsivõimet.

Or. pt

Muudatusettepanek 9
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 d) Eriti tähtis on lihtsustada 
põllumajandustootjate jaoks ühise 
põllumajanduspoliitika rakendamise 
halduseeskirju, kuid see lihtsustamine ei 
tohi siiski väljenduda arvestatavate 
kriteeriumide liiga suure ühtlustamises, 
milles ei võeta arvesse kohalikke ja 
piirkondlikke eripärasid.

Or. pt

Muudatusettepanek 10
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Iga asjaomase sektori varasemate 
ÜTKde kohaseid tavasid ja kogemusi 
silmas pidades, peaks sekkumissüsteem 
olema vajaduse korral avatud aasta 
teatavatel perioodidel ning seda tuleks 

(14) Iga asjaomase sektori varasemate 
ÜTKde kohaseid tavasid ja kogemusi 
silmas pidades, peaks sekkumissüsteem 
olema kättesaadav ja avatud alati, kui 
osutub vajalikuks see käivitada kas 
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avada kõnealuse perioodi jooksul pidevalt 
või sõltuvalt turuhindadest.

pidevalt või sõltuvalt turuhindadest.

Or. pt

Muudatusettepanek 11
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Komisjonil palutakse pärast uute 
mõjuhinnangute tulemuste selgumist 
võtta kohustus kaaluda oma seisukohti 
teatavate kvootide ja tootmisõiguste 
süsteemide kaotamise suhtes (seoses 
suhkru, piima ja viinapuude istutamise 
õigusega), eelkõige seoses vähem soodsate 
piirkondade ja eelkõige 
mägipiirkondadega;

Or. pt

Muudatusettepanek 12
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 b) Komisjonil palutakse säilitada 
ühenduse soodustuste mehhanismid ning 
eelistada (avaliku ja erasektori) sekkumis-
ja ladustusmehhanisme.

Or. pt

Muudatusettepanek 13
Luís Paulo Alves
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 c) Globaliseerumisega Kohanemise 
Euroopa Fond ei ole sobiv reageerimiseks 
kaubanduslepingute tagajärgedele 
põllumajandussektori jaoks, kuna 
reageerida on vaja 
põllumajanduspoliitikas ning selleks 
vajalik eelarvetoetus tuleb üle kanda 
põllumajanduse eelarvesse.

Or. pt

Muudatusettepanek 14
Giommaria Uggias

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Tuleks soodustada puu- ja 
köögiviljade ning piimatoodete tarbimist 
laste hulgas, sh suurendada kõnealuste 
toodete osakaalu laste toiduvalikus ajal, 
mil nende toitumisharjumused on 
kujunemisjärgus. Tuleks soodustada liidu 
abi, et rahastada või kaasrahastada 
kõnealuste toodete jagamist lastele 
õppeasutustes.

(25) Tuleks soodustada puu- ja 
köögiviljade ning piimatoodete tarbimist 
laste hulgas, sh suurendada kõnealuste 
toodete osakaalu laste toiduvalikus ajal, 
mil nende toitumisharjumused on 
kujunemisjärgus. Tuleks soodustada liidu 
abi, et rahastada või kaasrahastada 
kõnealuste toodete jagamist lastele 
õppeasutustes, soodustades samal ajal 
hooajatoodete põhist tarnimist ja lühikest 
tarneahelat.

Or. it

Muudatusettepanek 15
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Liidu rahastamist on vaja selleks, et 
ergutada tunnustatud ettevõtjate 
organisatsioone koostama töökavasid 
oliiviõli ja lauaoliivide tootmiskvaliteedi 
parandamiseks. Sellega seoses tuleks 
käesolevas määruses sätestada liidu toetuse 
andmine vastavate töökavade raames 
võetavatele meetmetele antud prioriteetide
alusel. Asjaomased meetmed peaksid siiski 
olema kõige kasulikumad ning 
kaasrahastamine peaks toimuma selliste 
töökavade kvaliteedi tõstmise nimel.

(30) Liidu rahastamist on vaja selleks, et 
ergutada tunnustatud ettevõtjate 
organisatsioone koostama töökavasid 
oliiviõli ja lauaoliivide tootmiskvaliteedi 
parandamiseks, pöörates erilist tähelepanu 
sellele toodangule spetsialiseerunud 
Euroopa Liidu lõunariikide 
piirkondadele. Sellega seoses tuleks 
käesolevas määruses sätestada liidu toetuse 
andmine vastavate töökavade raames 
võetavatele meetmetele antud prioriteetide 
alusel. Asjaomased meetmed peaksid siiski 
olema kõige kasulikumad ning 
kaasrahastamine peaks toimuma selliste 
töökavade kvaliteedi tõstmise nimel.

Or. fr

Muudatusettepanek 16
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Piirkondades, kus puu- ja 
köögiviljasektoris on tootmise 
organiseeritus madal, tuleks lubada 
täiendavate riiklike rahaliste toetuste 
andmist. Liikmesriikidele, kellel on erilisi 
struktuurilisi raskusi, peaks liit need 
toetused hüvitama.

(37) Piirkondades, kus puu- ja 
köögiviljasektoris on tootmise 
organiseeritus madal, eelkõige Euroopa 
Liidu lõunariikide mägipiirkondades, 
saartel ja piirkondades, mida mõjutavad 
eriti sellised klimaatilised probleemid, 
nagu põud, tuleks lubada täiendavate 
riiklike rahaliste toetuste andmist. 
Liikmesriikidele, kellel on erilisi 
struktuurilisi raskusi ja keda mõjutab 
praegune majandus- ja sotsiaalkriis, 
peaks liit need toetused hüvitama.

Or. fr
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Muudatusettepanek 17
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(44) Mesinduse eripäraks on 
tootmistingimuste ja saagikuse suured 
erinevused ja ettevõtjate hajutatus ning 
mitmekesisus nii tootmis- kui ka 
turustusetapis. Arvestades varroatoosi 
levikut mitmes liikmesriigis viimastel 
aastatel ja probleeme, mida see haigus mee 
tootmises tekitab, on liidu abinõud 
jätkuvalt vajalikud, sest varroatoosi ei ole 
võimalik täielikult likvideerida ning seda 
tuleb ravida selleks kinnitatud toodetega. 
Neid asjaolusid arvestades ning eesmärgiga 
parandada mesindustoodete tootmist ja 
turustamist liidus, tuleks iga kolme aasta 
järel kõnealuse sektori jaoks koostada 
riiklikud programmid, et parandada 
mesindustoodete tootmise ja turustamise 
üldtingimusi. Neid riiklikke programme 
peaks osaliselt rahastama liit.

(44) Mesinduse eripäraks on 
tootmistingimuste ja saagikuse suured 
erinevused ja ettevõtjate hajutatus ning 
mitmekesisus nii tootmis- kui ka 
turustusetapis. Arvestades varroatoosi 
levikut mitmes liikmesriigis viimastel 
aastatel ja probleeme, mida see haigus mee 
tootmises tekitab, on liidu abinõud 
jätkuvalt vajalikud, sest varroatoosi ei ole 
võimalik täielikult likvideerida ning seda 
tuleb ravida selleks kinnitatud toodetega.
Neid asjaolusid arvestades ning eesmärgiga 
parandada mesindustoodete tootmist ja 
turustamist liidus, tuleks iga kolme aasta 
järel kõnealuse sektori jaoks koostada 
riiklikud programmid, et parandada 
mesindustoodete tootmise ja turustamise 
üldtingimusi. Neid riiklikke programme 
peab osaliselt rahastama liit.

Or. fr

Muudatusettepanek 18
Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 48 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(48 a) Üks riiklike toetusprogrammide 
jaoks kõlblik keskne meede peaks olema 
liidu põllumajandustoodete müügi 
edendamine ja turustamine liidus ja 
kolmandates riikides.

Or. en
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Muudatusettepanek 19
Giommaria Uggias

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 54

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(54) Võttes arvesse tarbijate huvi saada 
piisavat ja läbipaistvat tooteteavet, peaks 
olema eelkõige võimalik määrata 
juhtumipõhiselt vastaval geograafilisel 
tasandil kindlaks asjakohane tootmiskoht, 
võttes samas arvesse teatavate sektorite 
eripära (eelkõige töödeldud 
põllumajandustoodete puhul).

(54) Võttes arvesse tarbijate huvi saada 
piisavat ja läbipaistvat tooteteavet, peaks 
olema eelkõige võimalik määrata 
juhtumipõhiselt vastaval geograafilisel 
tasandil kindlaks asjakohane tootmiskoht, 
võttes arvesse tagajärgi, mida võib 
põhjustada mittetäielik ja ebaõige teave 
võrdluspiirkonna majandus- ja 
tootmisringkondades, ning võttes samas 
arvesse teatavate sektorite eripära 
piirkondlikul tasandil (eelkõige töödeldud 
põllumajandustoodete puhul).

Or. it

Muudatusettepanek 20
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 84 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(84 a) Selleks et võtta arvesse 
suhkrusektori eripära, peaks komisjon 
tagama õiglase tasakaalu liidu tootjate 
õiguste ja kohustuste vahel nii, et see 
pakuks toorainele oleksid õiglase 
juurdepääsu tingimused kõigil 
sidusrühmade.

Or. en
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Muudatusettepanek 21
Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 84 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(84 a) Selleks et võimaldada suhkrupeedi 
tootjatel lõplikult kohaneda 2006. aastal 
suhkrusektoris läbiviidud põhjaliku 
reformiga ning jätkata sellest ajast alates 
tehtud jõupingutusi konkurentsivõime 
suurendamiseks, tuleks praeguse 
kvoodisüsteemi läbivaadatud versiooni 
pikendada kuni 2019.–2020. turustusaasta 
lõpuni, kui kvoodid ei lõpe 2015. aastal, 
nagu kavandatud. Läbivaadatud süsteem 
peaks võimaldama kõigil liikmesriikidel, 
kes seda soovivad, suhkrukvootidest kasu 
saada. Liidu toetus peaks olema suunatud 
suhkrutööstuse laienemisele ELis ja abi 
tuleks pakkuda suhkru töötlemise 
alustuskuludeks liikmesriikides. Kuid 
tugevad ja hootised pinged Euroopa 
suhkruturul muudavad vajalikuks 
mehhanismi, mis võimaldab kvoodivälist 
suhkrut automaatselt ja nii kauaks kui 
vaja ümber kvalifitseerida kvoodikohaseks 
suhkruks, võimaldades nii säilitada 
suhkruturu struktuurilist tasakaalu.

Or. en

Selgitus

Praegune, viimase kümnendi suhkruturu reformi käigus kehtestatud kvoodisüsteem on 
aegunud ja ei võimalda täita ELi suhkruturu vajadusi. Euroopa on muutunud nüüd sõltuvaks 
kolmandate riikide impordist, mis on strateegiliselt tähtis sektor, toetades toiduainete sektori 
toodete laia valikut.

Muudatusettepanek 22
Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 85
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(85) Tootjaorganisatsioonidel ja nende 
ühendustel võib olla oluline tähtsus tarnete 
koondamisel ja parimate tavade 
edendamisel. Tootmisharudevahelistel 
organisatsioonidel võib olla oluline osa 
tarneahelas osalejate vahelise dialoogi 
algatamisel, parimate tavade edendamisel 
ja turu läbipaistvuse suurendamisel. 
Seepärast tuleks selliste, teatavaid 
sektoreid hõlmavate organisatsioonide ja 
nende ühenduste mõistet ja tunnustamist 
käsitlevad kehtivad eeskirjad ühtlustada, 
tõhustada ja laiendada, et näha ette ELi 
õigusaktides sätestatud põhikirjadest 
tulenev taotluspõhine tunnustamine 
kõikides sektorites.

(85) Tootjaorganisatsioonidel ja nende 
ühendustel võib olla oluline tähtsus tarnete 
koondamisel ja parimate tavade 
edendamisel. Tunnistab, et tuleb 
tõhustada jõupingutusi, tugevdamaks 
veelgi teatavate liikmesriikide 
tootjaorganisatsioonide positsiooni. 
Tootmisharudevahelistel organisatsioonidel 
võib olla oluline osa tarneahelas osalejate 
vahelise dialoogi algatamisel, parimate 
tavade edendamisel ja turu läbipaistvuse 
suurendamisel. Seepärast tuleks selliste, 
teatavaid sektoreid hõlmavate 
organisatsioonide ja nende ühenduste 
mõistet ja tunnustamist käsitlevad kehtivad 
eeskirjad ühtlustada, tõhustada ja 
laiendada, et näha ette ELi õigusaktides 
sätestatud põhikirjadest tulenev 
taotluspõhine tunnustamine kõikides 
sektorites.

Or. en

Muudatusettepanek 23
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 91 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(91 a) Selleks et tagada tootjatele õiglane 
osa toidutarneahela tulude jagunemises, 
on põhitähtis, et liidu poliitikas võetaks 
arvesse vajadust integreerida kõikide 
selles ahelas sõlmitavate lepingusuhete 
terviklikku käsitlusviisi ka tootjate ja 
töötlejate vahelised lepingulised suhted 
turustussektoriga, et õiglase osaluse 
eesmärk oleks saavutatav.

Or. pt
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Muudatusettepanek 24
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 146

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(146) Määruse (EL) nr [KOM(2010) 799]
kohaselt kaotavad mitmed sektoripõhised 
meetmed (sh piimakvootide, 
suhkrukvootide ja muud suhkrumeetmed 
ning viinapuude istutamise piirangud ja 
samuti teatavad riigiabimeetmed) 
kehtivuse mõistliku aja jooksul pärast 
käesoleva määruse jõustumist. Pärast 
määruse (EL) nr [KOM(2010) 799]
kehtetuks tunnistamist tuleks 
asjakohaseid sätteid kohaldada jätkuvalt 
kuni vastavate kavade lõppemiseni.

(146) Hinnata tuleb kõiki asjaolusid 
arvestades eri kvoodisüsteemide ja 
tootmisõiguste kaotamist (seoses suhkru, 
piima ja viinapuude istutamise õigusega), 
pöörates erilist tähelepanu konkreetsele 
olukorrale igas sektoris ja nende 
valdkondlikele ja piirkondlikele mõjudele 
liidus.

Or. pt

Muudatusettepanek 25
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 149

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(149) Seoses lepinguliste suhetega piima-
ja piimatootesektoris on käesolevas 
määruses sätestatud meetmed piimaturu 
praegustes majandustingimustes ja 
tarneahela praeguse struktuuri puhul 
õigustatud. Selleks et meetmete mõju oleks 
täielik, tuleks neid kohaldada piisavalt pika 
aja jooksul (nii enne kui ka pärast 
piimakvootide kaotamist). Võttes aga 
arvesse nende meetmete kaugeleulatuvat 
mõju, peaksid need olema ajutist laadi ning 
need tuleks uuesti läbi vaadata. Komisjon 
peaks vastu võtma piimaturu arengu 

(149) Seoses lepinguliste suhetega piima-
ja piimatootesektoris on käesolevas 
määruses sätestatud meetmed piimaturu 
praegustes majandustingimustes ja 
tarneahela praeguse struktuuri puhul 
õigustatud. Selleks et meetmete mõju oleks 
täielik, tuleks neid kohaldada piisavalt pika 
aja jooksul. Võttes aga arvesse nende 
meetmete kaugeleulatuvat mõju, peaksid 
need olema ajutist laadi ning need tuleks 
uuesti läbi vaadata. Komisjon peaks vastu 
võtma piimaturu arengu aruanded, mis 
peaksid hõlmama võimalikke ettepanekuid 
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aruanded, mis peaksid hõlmama 
võimalikke ettepanekuid 
põllumajandustootjate julgustamiseks 
sõlmida ühistootmislepinguid; aruanded 
esitatakse vastavalt 30. juuniks 2014 ja 31. 
detsembriks 2018,

põllumajandustootjate julgustamiseks 
sõlmida ühistootmislepinguid; aruanded 
esitatakse vastavalt 30. juuniks 2014 ja 31. 
detsembriks 2018,

Or. pt

Muudatusettepanek 26
Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Käesolevas määruses tähendavad 
ebasoodsad ilmastikutingimused halbu 
ilmastikuolusid, nagu külm, rahe, jää, 
vihm või põud, mis takistab või vähendab 
üldist tootmist või teatud põllukultuuri
tootmist rohkem kui 30 % võrreldes antud 
põllumajandustootja keskmise 
aastatoodanguga. Nimetatud keskmist 
aastatoodangut arvutatakse kolme eelneva 
aasta või viieaastase perioodi kolme aasta 
keskmisest, välja arvatud kõige kõrgem ja 
kõige madalam näitaja.

Or. en

Muudatusettepanek 27
Giommaria Uggias

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 1 – punkt b – alapunkt ii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii a) oliiviõli ja lauaoliivide sektor;

Or. it
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Muudatusettepanek 28
Giommaria Uggias

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. it

Muudatusettepanek 29
Giommaria Uggias

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) pehme nisu, odra ja maisi puhul 1. 
novembrist 31. maini;

a) pehme ja kõva nisu, odra ja maisi puhul 
1. novembrist 31. maini;

Or. it

Muudatusettepanek 30
Giommaria Uggias

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 31
Giommaria Uggias

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Muudatusettepanek 32
Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Komisjonile antakse vajaduse korral 
artikli 160 kohaselt õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte, laiendada 
eraladustusabi automaatse määramise 
praegust kohustuslikku süsteemi kõigile 
artiklis 16 loetletud piimatoodetele.

Or. en

Muudatusettepanek 33
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Komisjonile antakse vajaduse korral 
artikli 160 kohaselt õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte, et kehtestada turu 
läbipaistvuse tagamiseks tingimused, mille 
kohaselt võib otsustada anda eraladustusabi 
artiklis 16 loetletud toodete puhul, võttes 
arvesse asjaomaste toodete registreeritud 
liidu keskmisi turuhindu ja võrdlushindu 
või vajadust reageerida eriti keerulisele ja 
rõhuvale turuolukorrale ning sektori 
majanduslikule seisundile ja arengule,
mis oluliselt mõjutab tootmist ja 
turustamist ELi regioonides, ühes või 
enamas liikmesriigis.

Or. fr

Muudatusettepanek 34
Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 35
Seán Kelly
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 36
Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 37
Giommaria Uggias

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid koostavad oma 
strateegiate väljatöötamisel loetelu puu- ja 

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

köögivilja-, töödeldud puu- ja köögivilja-
ning banaanisektori toodetest, mis on 
nende kavade raames toetuskõlblikud. 
Kõnealune loetelu ei hõlma siiski tooteid, 
mis on välja jäetud komisjoni poolt artikli 
22 lõike 2 punkti a kohaselt delegeeritud 
õigusaktidega vastuvõetud meetme 
kohaselt. Toodete valikul lähtuvad 
liikmesriigid objektiivsetest 
kriteeriumidest, mille hulka kuuluvad toote 
hooajalisus ja kättesaadavus ning võivad 
kuuluda keskkonnaaspektid. Sellega 
seoses võivad liikmesriigid eelistada liidust 
pärit tooteid, tagades siiski, et vähemalt 
50 % toodetest on kohalikku päritolu või 
pärit tarnekohast 180 km raadiusest.

Or. it

Muudatusettepanek 38
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) 50 % vähem arenenud piirkondades; a) 60 % vähem arenenud piirkondades;

Or. pt

Muudatusettepanek 39
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) 40 % muudes kui vähem arenenud 
piirkondades;

b) 50 % muudes kui kõige vähem arenenud 
piirkondades;

Or. pt
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(Tõlkija märkus: COM-teksti tõlge (vasakus veerus) ei vasta originaalile. Portugali keeles on 
„vähem arenenud piirkondades”.)

Muudatusettepanek 40
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

c) 85 % aluslepingu artiklis 349 osutatud 
äärepoolseimate piirkondade puhul;

Or. pt

Muudatusettepanek 41
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 4 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

d) 75 % määruse (EÜ) nr 1405/2006 artikli 
1 lõikes 2 määratletud väiksemate Egeuse 
saarte puhul.

Or. pt

Muudatusettepanek 42
Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 101 a
Kvootide määramine

1. Suhkru, isoglükoosi ja inuliinisiirupi 
tootmise kohta praegu kehtivad kvoodid 
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riiklikul või piirkondlikul tasandil on 
määratud kindlaks III b lisas. Praeguse 
kvoodisüsteemi läbivaadatud versiooni 
tuleks pikendada kuni 2019.–2020. 
turustusaasta lõpuni, kui kvoodid ei lõpe 
2015. aastal, nagu kavandatud. 
Läbivaadatud süsteem peab võimaldama 
kõigil liikmesriikidel, kes seda soovivad, 
suhkrukvootidest kasu saada. Liidu toetus 
peab olema suunatud suhkrutööstuse 
laienemisele ELis ja abi tuleb pakkuda 
suhkru töötlemise alustuskuludeks 
liikmesriikides.
2. Liikmesriigid määravad kvoodi igale 
suhkru, isoglükoosi või inuliinisiirupi 
tootmisega tegelevale ettevõtjale, kes on 
asutatud nende territooriumil ning on 
vastavalt artiklile 101 i tunnustatud.
3. Juhul kui kvoot määratakse 
suhkruettevõtjale, kellel on rohkem kui 
üks tootmisüksus, võtavad liikmesriigid 
vajalikud meetmed, et piisavalt arvestada 
suhkrupeedi- ja suhkrurookasvatajate 
huvidega.

Or. en

Muudatusettepanek 43
Luís Paulo Alves

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Piimakvootidest loobumist ja 
istutusõiguste kaotamist 
viinamarjakasvatuses käsitlevad 
mõjuhinnangud peaksid valmima 
31. detsembriks 2012, misjärel komisjon 
esitab nende tulemuste põhjal 30. juuniks 
2013 ettepaneku selliste menetluste 
jätkamiseks või läbivaatamiseks, mis on 
suunatud kvootide ja istutusõiguste 
kaotamisele piimatootmises ning 
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viinamarja ja suhkrupeedi kasvatuses.

Or. pt

Selgitus

Mitmest eksperdihinnangust nähtub, et istutusõigustest („Uurimus viinamarjakasvatuse 
istutusõiguste liberaliseerimise sotsiaal-majanduslike ja territoriaalsete mõjude kohta” 
(«Etude sur les impacts sócio-économiques et territoriaux de la libéralisation des droits de 
plantations viticoles»). AREV-MOISA, märts 2012) ja kvootidest loobumine viib tootmise 
teatud piirkondadesse kontsentreerumiseni, tuues kaasa majanduslikke, territoriaalseid ja 
keskkonnaalaseid tagajärgi, mida komisjon on ebapiisavalt hinnanud.

Muudatusettepanek 44
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 105 – lõige 2 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) Ajutised ülekanded
1. Liikmesriigid lubavad iga kvoodiaasta 
lõpus selle kvoodiaasta kohta kanda 
ajutiselt üle individuaalsete kvootide osa, 
mida tootjad, kelle kasutuses need on, ei 
kavatse kasutada. Liikmesriigid võivad 
korraldada ülekandetoiminguid 
asjaomaste tootjakategooriate või 
piimatootmise struktuuride alusel, piirata 
nende tegemist kokkuostjate tasandil või 
teatavates piirkondades, lubada artikli 105 
h lõikes 3 osutatud juhtudel täielikke 
üleandmisi ning määrata kindlaks, 
millises ulatuses võib üleandja teha uusi 
ülekandmistoiminguid.
2. Iga liikmesriik võib teha otsuse mitte 
kohaldada lõiget 1 ühel või mõlemal 
järgmisel põhjusel:
a) vajadus soodustada struktuurimuutusi 
ja -kohandusi;
b) peamiselt haldusvajadused.

Or. pt
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Muudatusettepanek 45
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 105 – lõige 2 – punkt e j (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e j) Heakskiitmine
Kokkuostja staatuse peab liikmesriik 
vastavalt komisjoni delegeeritud 
õigusaktidega artikli 160 kohaselt 
sätestatud kriteeriumidele eelnevalt heaks 
kiitma.
Otseturustamise korral määrab komisjon 
vastavalt artikli 162 lõikele 2 
rakendusaktidega kindlaks täidetavad 
tingimused ja esitatava teabe.

Or. pt

Muudatusettepanek 46
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 105 – lõige 2 – punkt e k (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e k) Otseturustamiselt makstav 
kvoodiületamise tasu
1. Otseturustamise korral kehtestatakse 
liikmesriigi otsusega iga tootja osa 
makstavast kvoodiületamise tasust pärast 
seda, kui kogu otseturustamise jaoks 
eraldatud tootmiskvoodi kasutamata osa 
on asjakohasel territoriaalsel või riiklikul 
tasandil ümber jaotatud või mitte.
2. Liikmesriigid kehtestavad müüdud 
piima, üleantud piima või müüdud või 
üleantud piimatoodete valmistamiseks 
kasutatud piima üldkoguselt makstavast 
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kvoodiületamise tasust tootjate osa 
arvutamise aluse, kohaldades komisjoni 
poolt kooskõlas artikliga 160 delegeeritud 
õigusaktidega kehtestatud kriteeriume.
3. Kvoodiületamise tasu kohta lõpliku 
aruande koostamisel ei võeta arvesse 
rasvasisaldusega seonduvaid parandusi.
4. Komisjon määrab kooskõlas artikliga 
105 v rakendusaktidega kindlaks 
kvoodiületamise tasu liikmesriigi pädevale 
asutusele maksmise viisi ja aja.

Or. pt

Muudatusettepanek 47
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 105 – lõige 2 – punkt e l (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e l) Liiga palju makstud või maksmata 
summad
1. Kui tarnete või otseturustamise puhul 
leitakse, et tasu tuleb maksta, ja kui 
tootjatelt kogutud maksete summa on 
sellest tasust suurem, võib liikmesriik:
a) kasutada ülejääki osaliselt või 
tervikuna artikli 105 k lõike 1 punktis a 
osutatud meetmete rahastamiseks ja/või
b) jagada selle osaliselt või tervikuna 
tootjatele, kes:
– kuuluvad eelistatud tootjate rühma, 
mille liikmesriik on kindlaks määranud 
objektiivsete kriteeriumide alusel ja 
komisjoni kehtestatava ajavahemiku 
jooksul, või
– on erandlikus olukorras käesoleva 
peatükiga kehtestatud piima ja muude 
piimatoodete kvoodisüsteemiga 
mitteseonduvate riiklike eeskirjade tõttu.
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2. Kui kvoodiületamise tasu ei ole vaja 
maksta, tagastatakse kõik kokkuostjate või 
liikmesriigi kogutud ettemaksed hiljemalt 
järgmise kvoodiaasta lõpuks.
3. Kui kokkuostja ei täida kohustust 
koguda artikli 105 q kohaselt tootjate osa 
makstavast kvoodiületamise tasust, võib 
liikmesriik koguda tasumata summad otse 
tootjalt, ilma et see piiraks karistusi, mida 
liikmesriik võib kohaldada oma kohustusi 
mittetäitnud kokkuostja suhtes.
4. Kui tootja või kokkuostja ei järgi 
maksetähtaega, tuleb liikmesriigile 
maksta viivist, mille suuruse määrab 
kindlaks komisjon kooskõlas artikli 162 
lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Or. pt

Muudatusettepanek 48
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 105 – lõige 2 – punkt e m (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e m) Delegeeritud volitused
Selleks et tagada piimakvoodisüsteemi 
eesmärkide täitmine, eelkõige seoses 
individuaalsete kvootide arvutamise ja 
kasutamisega, kvoodi ületamise tasude 
kogumise ja kasutamisega, võib komisjon 
kooskõlas artikliga 160 võtta delegeeritud 
õigusaktidega vastu eeskirju, mis 
reguleerivad:
a) kvootide ajutist ja lõplikku 
ümberarvestamist;
b) ära kasutamata kvoodiosa kasutamist;
c) rasvasisalduse korrigeerimise teguri 
limiiti;
d) tootjate kohustust tarnida volitatud 
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kokkuostjale;
e) liikmesriikide poolt kokkuostjate 
volitamise kriteeriumeid;
f) lisatasu ümberjagamise objektiivseid 
kriteeriumeid;
g) „otseturustamise” mõiste kohandamist, 
võttes arvesse artikli 105 a punktis f 
kehtestatud „tarne” mõistet.

Or. pt

Muudatusettepanek 49
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 105 – lõige 2 – punkt e n (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e n) Rakendusvolitused
Komisjon võib kehtestada kooskõlas 
artikli 162 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega vastu võetud 
rakendusaktidega eeskirjad, mis 
käsitlevad:
a) pärast liikmesriikide teatamist riiklike 
kvootide lõplikku ümberarvestamist ja 
jagamist tarnete ja otseturustamise vahel;
b) individuaalse kvoodi rasvasisalduse 
koefitsiendi kehtestamist ja rasvasisalduse 
korrigeerimist;
c) liikmesriikide poolt piimaekvivalentide 
kehtestamist;
d) lisatasu kehtestamise korda ja 
maksmise tähtaega, selle lisatasu 
ümberjagamist, vähendamist või 
ettemaksmist;
e) viivise kehtestamist maksmisega 
hilinemise korral;
f) tootjate teavitamist uutest määratlustest, 
individuaalsete kvootide teatavaks 
tegemist ja lisatasu makse teadete 
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kättetoimetamist;
g) taotluste ja lepingute alase teabe 
edastamist ja teavitamist seoses lisatasu 
kehtestamisega sektoris;
h) tarnete ja otseturustamise kohta 
deklaratsioonide koostamist ja 
deklaratsioonivormi kehtestamist;
i) deklaratsioonide esitamist, registrite 
pidamist ja teabe edastamist tootjate poolt 
kokkuostjatele;
j) kontrolle tarnete ja otseturustamise üle.

Or. pt

Muudatusettepanek 50
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 105 – lõige 2 – punkt e b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e b) Kvootide koos maaga ülekandmine
1. Individuaalsed kvoodid lähevad koos
põllumajandusettevõttega üle selle üle 
võtnud tootjatele, kui ettevõte müüakse, 
liisitakse, antakse üle tegeliku või 
eeldatava pärandina või mis tahes muul 
viisil, millel on tootjatele samalaadsed 
õiguslikud tagajärjed, vastavalt 
liikmesriikide määratletavatele 
üksikasjalikele eeskirjadele, võttes arvesse 
piimatootmiseks kasutatavat maa-ala või 
muid objektiivseid kriteeriume ning 
vajadusel mis tahes kokkuleppeid poolte 
vahel. See osa kvoodist, mida ei ole 
asjakohasel juhul koos 
põllumajandusettevõttega üle kantud, 
lisatakse riiklikku reservi.
2. Kui kvoodid on lõike 1 kohaselt üle 
kantud või kantakse üle rendilepingute 
või muu samalaadseid õiguslikke 
tagajärgi kaasa toova vahendi abil, võivad 
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liikmesriigid otsustada objektiivsete 
kriteeriumide alusel ja eesmärgiga tagada 
kvootide jaotamine üksnes tootjatele, et 
kvooti ei kanta üle koos ettevõttega.
3. Kui maa kantakse üle ametiasutustele 
ja/või üldsuse huvides kasutamiseks või 
kui valduse üleminek toimub 
mittepõllumajanduslikel eesmärkidel, 
tagavad liikmesriigid vajalike meetmete 
võtmise poolte seaduslike huvide kaitseks 
ja eelkõige selleks, et valduse loovutanud 
tootjatel oleks võimalus piimatootmist 
soovi korral jätkata.
4. Kui pooled ei saavuta maa rendilepingu 
aegumisel kokkulepet ja rendilepingut ei 
ole võimalik samadel tingimustel 
pikendada, samuti samalaadsete õiguslike 
tagajärgedega olukordades, kantakse 
kõnealused individuaalsed kvoodid 
kooskõlas liikmesriikide vastuvõetud 
sätetega täielikult või osaliselt üle tootjale, 
kelle valdusesse põllumajandusettevõte 
läheb, võttes arvesse poolte õiguspäraseid 
huve.

Or. pt

Muudatusettepanek 51
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 105 – lõige 2 – punkt e c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e c) Ülekandmise erimeetmed
1. Piimatootmise struktuuri edukaks 
muutmiseks või keskkonna 
parandamiseks võivad liikmesriigid 
kooskõlas oma sätestatavate eeskirjadega 
ja asjaomaste poolte õiguspäraseid huve 
arvesse võttes:
a) maksta tootjatele, kes kogu 
piimatootmisest või osast sellest lõplikult 
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loobuvad, hüvitist ühe või mitme aastase 
osamaksuna ning suunata sel teel 
vabanevad individuaalsed kvoodid 
riiklikku reservi;
b) määrata objektiivsete kriteeriumide 
alusel kindlaks tingimused, mille korral 
pädev asutus või selle asutuse määratud 
organ võib kvoodiaasta alguses tootjatele 
tasu eest ümber jaotada individuaalseid 
kvoote, millest teised tootjad on eelmise 
kvoodiaasta lõpuks lõplikult loobunud, 
saades selle eest hüvitist ühe- või 
mitmeaastase osamaksuna, mis on võrdne 
eespool nimetatud tasuga;
c) koondada ja kontrollida kvootide ilma 
maata üleminekuid;
d) näha ette juhul, kui maa on kantud üle 
eesmärgiga parandada keskkonda, et 
asjaomane individuaalne kvoot 
eraldatakse tootjale, kes on maast 
loobunud, kuid soovib piimatootmist 
jätkata;
e) määrata objektiivsete kriteeriumide 
alusel kindlaks piirkonnad või 
varumisalad, mille piires piimatootmise 
struktuuri parandamiseks lubatakse 
individuaalseid piimakvoote üle kanda, 
ilma et läheks üle vastav maa;
f) lubada siis, kui tootja esitab pädevale 
asutusele või selle asutuse määratud 
organile taotluse, piimatootmise 
struktuuri põllumajandusettevõtte 
tasandil parandamiseks või tootmise 
laiendamise võimaldamiseks kvoote 
lõplikult üle kanda, ilma et läheks üle 
vastav maa, või vastupidi.
2. Lõiget 1 võib rakendada liikmesriigi 
tasandil, asjakohasel piirkondlikul 
tasandil või määratletud varumisaladel.

Or. pt
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Muudatusettepanek 52
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 105 – lõige 2 – punkt e d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e d) Kvootide kinnipidamine
1. Artiklites 105 j ja 105 k osutatud 
ülekandmiste puhul võivad liikmesriigid 
objektiivsete kriteeriumide alusel suunata 
osa individuaalsest kvoodist riigi 
varudesse.
2. Kui kvoote on artiklite 105 j ja 105 k 
kohaselt üle kantud või kantakse üle kas 
koos vastava maaga või ilma selleta 
rendilepingute või muude samalaadseid 
õiguslikke tagajärgi kaasa toovate 
vahendite abil, võivad liikmesriigid 
otsustada objektiivsete kriteeriumide 
alusel ja eesmärgiga tagada kvootide 
jaotamine üksnes tootjatele, kas ja 
millistel tingimustel suunatakse kõik 
ülekantud kvoodid või osa nendest tagasi 
riiklikku reservi.

Or. pt

Muudatusettepanek 53
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 105 – lõige 2 – punkt e e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e e) Abi kvootide saamiseks
Ükski ametiasutus ei tohi anda kvootide 
omandamisega vahetult seotud rahalist 
abi käesoleva jao alusel kvootide ostmisel, 
ülekandmisel või jaotamisel.

Or. pt
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Muudatusettepanek 54
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 105 – lõige 2 – punkt e f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e f) Kvoodi ületamise tasu kehtestamine
1. Üle artiklite 105 a–105 m kohaselt 
kehtestatud tootmiskvoodi turustatud 
piimalt ja muudelt piimatoodetelt tuleb 
maksta kvoodiületamise tasu. Tasu suurus 
on 27,83 eurot 100 kg piima kohta.
2. Liikmesriigid vastutavad ühenduse ees 
riigi tasandil eraldi tarnete ja 
otseturustamise osas tuvastatava 
tootmiskvoodi ületamise tasu maksmise 
pärast, ja maksavad 99 % EAGFi saada 
olevatest summadest asjaomasele 
kvoodiaastale järgneva aasta 16. oktoobri 
ja 30. novembri vahel.
3. Kui lõikes 1 ettenähtud ülejäägitasu ei 
ole enne maksetähtpäeva makstud, arvab 
komisjon pärast põllumajandusfondide 
komiteega konsulteerimist maksmata 
jäänud ülejäägitasuga samaväärse 
summa maha horisontaalmääruse (EÜ) 
nr XXX artikli XXX kohastest igakuistest 
maksetest. Enne otsuse vastuvõtmist 
hoiatab komisjon asjaomast liikmesriiki, 
kes teatab oma seisukoha ühe nädala 
jooksul. Horisontaalmääruse (EÜ) nr 
XXX artiklit XXX ei kohaldata.
4. Komisjon kehtestab kooskõlas artikli 
162 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega vastu võetud 
rakendusaktidega käesoleva artikli 
rakendamise eeskirjad.

Or. pt
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Muudatusettepanek 55
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 105 – lõige 2 – punkt e g (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e g) Tootjate osa makstavast 
kvoodiületamise tasust
Artiklite 105 p ja 105 s sätete kohaselt 
jaotatakse kvoodiületamise tasu täielikult 
nende tootjate vahel, kes on iga artikli 105 
A lõikes 2 osutatud tootmiskvoodi 
ületamise põhjustanud.
Ilma et see piiraks artikli 105 p lõike 3 ja 
artikli 105 s lõike 1 kohaldamist, on 
tootjad kohustatud maksma liikmesriigile 
oma osa makstavast kvoodiületamise 
tasust, mis arvutatakse artiklite 105 E, 
105 F ja 105 P sätete kohaselt, üksnes 
asjaolu tõttu, et nad on ületanud oma 
kasutada olevaid kvoote.

Or. pt

Muudatusettepanek 56
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 105 – lõige 2 – punkt e h (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e h) Tarnetelt makstav kvoodiületamise 
tasu
1. Kvoodiületamise tasu lõplikult 
väljaarvutamiseks suurendatakse või 
vähendatakse koefitsientide abil ja 
komisjoni poolt kooskõlas artikli 162 
lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega 
vastu võetud rakendusaktidega sätestatud 
tingimustel iga tootja tarnitud koguseid, et 
need kajastaks kõiki erinevusi piima 
tegeliku rasvasisalduse ja 
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baasrasvasisalduse vahel.
2. Riiklikul tasandil arvutatakse 
kvoodiületamise tasu tarnete summa 
alusel, mida kohandatakse vastavalt 
esimesele lõigule.
3. Iga tootja osa makstavast 
kvoodiületamise tasust kehtestatakse 
liikmesriigi otsusega pärast seda, kui 
kogu tarnete jaoks eraldatud 
tootmiskvoodi kasutamata osa on või ei 
ole ümber jaotatud, proportsionaalselt iga 
tootja individuaalsete kvootidega või 
liikmesriikide kehtestatavate objektiivsete 
kriteeriumide järgi:
a) kas riiklikul tasandil selle summa 
põhjal, mille võrra iga tootja kvooti on 
ületatud
b) või kõigepealt kokkuostja tasandil ja 
seejärel vajaduse korral riiklikul tasandil.

Or. pt

Muudatusettepanek 57
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 105 – lõige 2 – punkt e i (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e i) Kokkuostjate roll
1. Kokkuostjad vastutavad 
kvoodiületamise tasust tootjate osa 
kogumise eest ning maksavad enne 
komisjoni kehtestatavat kuupäeva ning 
vastavalt artikli 162 lõikes 2 osutatud 
menetlusele vastu võetud komisjoni 
rakendusaktidega sätestatavas korras 
liikmesriigile selliste osamaksude summa, 
mis arvatakse maha kvoodiületamise eest 
vastutavatele tootjatele makstavast 
piimahinnast, või kui see ei õnnestu, siis 
muude asjakohaste vahendite abil 
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kogutud summa.
2. Kui üks kokkuostja asendab osaliselt 
või täielikult mõnda teist kokkuostjat või -
ostjaid, tuleb jooksva kvoodiaasta 
ülejäänud osa puhul arvesse võtta tootja 
individuaalseid kvoote, millest on tarnitud 
kogused juba maha arvatud ning mille 
puhul on arvesse võetud nende koguste 
rasvasisaldust. Käesolev lõige kehtib ka 
juhul, kui tootja vahetab ühe kokkuostja 
teise vastu.
3. Kui võrdlusperioodi jooksul ületavad 
tootja tarnitud kogused selle tootja 
kasutada olevat kvooti, võib asjaomane 
liikmesriik otsustada, et vastavalt 
liikmesriigi sätestatud üksikasjalikele 
eeskirjadele arvestab kokkuostja osa 
asjaomase tootja poolt mis tahes üle 
kvoodi tarnitud piima hinnast selle tootja 
koodiületamise tasu ettemaksena maha. 
Liikmesriik võib kehtestada konkreetse 
korra, et võimaldada kokkuostjatel 
arvestada see ettemakse maha juhul, kui 
tootjad tarnivad mitmele kokkuostjale.

Or. pt

Muudatusettepanek 58
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 105 – lõige 2 – punkt e – taane 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- 1. ALAJAOTUS (uus)
TOOTMISE PIIRAMISE SÜSTEEM

Or. pt

Muudatusettepanek 59
Luís Paulo Alves
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 105 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 105 a
Käesolevas jaos kasutatakse järgmisi 

termineid:
a) „piim” –ühe või mitme lehma lüpsmise 
saadus;
b) „Muud piimatooted” – mis tahes muu 
piimatoode kui piim, eelkõige lõssipulber, 
koor, või, jogurt ja juust; vajaduse korral 
arvestatakse need komisjoni 
kindlaksmääratud koefitsiente kasutades 
ümber piimaekvivalentideks;
c) „tootja” – põllumajandustootja, kelle 
põllumajandusettevõte asub liikmesriigi 
geograafilisel territooriumil ning kes 
toodab ja turustab piima või kavatseb seda 
lähitulevikus teha;
d) „põllumajandusettevõte” – määruse 
(EÜ) nr (XXX) (otsetoetuste kohta) 
artiklis 4 määratletud 
põllumajandusettevõte;
e) „kokkuostja” – ettevõtjad või nende 
rühmad, kes ostavad tootjatelt piima:
– selle kogumiseks, pakendamiseks, 
ladustamiseks, jahutamiseks või 
töötlemiseks, sealhulgas lepingu alusel;
– selle müümiseks ühele või mitmele 
piima või muid piimatooteid 
ümbertöötavale või töötlevale ettevõtjale.
Kokkuostjana käsitatakse ka iga samal 
geograafilisel alal asuvat kokkuostjate 
rühma, kes teeb oma liikmete nimel nende 
kvoodiületamise tasu maksmiseks 
vajalikke haldus- ja 
raamatupidamistoiminguid. Käesoleva 
lõigu esimese lause kohaldamisel peetakse 
Kreekat üheks geograafiliseks alaks ja 
teda võib käsitada eespool osutatud 
kokkuostjate rühmana;
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f) „tarnimine” – piima, kuid mitte muude 
piimasaaduste tarnimine tootjalt ostjale 
kas tootja, ostja, selliseid tooteid töötleva 
või ümbertöötava ettevõtja või kolmanda 
isiku veovahendiga;
g) „otseturustamine” – tootjalt otse 
tarbijale piima mis tahes liiki müük või 
üle andmine ning samuti tootjalt muude 
piimatoodete mis tahes vahetu müük või 
üle andmine. Komisjon võib kooskõlas 
artikliga 160 delegeeritud õigusaktidega 
ning arvestades käesoleva artikli punktis f 
esitatud „tarne” mõistet, kohandada 
„otseturustamise” mõistet, et tagada 
eelkõige, et ükski piimakogus või muud 
turustatavad piimatooted ei jääks 
kvoodisüsteemi kohaldamisalast välja;
h) „turustamine” – piima või muude 
piimatoodete tarnimine või 
otseturustamine;
i) „individuaalne kvoot” – tootja kvoot 
mis tahes 12-kuulise perioodi 1. aprillil;
j) „riiklik kvoot” – iga liikmesriigi jaoks 
kindlaksmääratud, artiklis 105 b osutatud 
kvoot;
k) „kasutada olev kvoot” – kvoot, mis on 
tootja kasutuses selle 12-kuulise perioodi 
31. märtsil, mille kohta kvoodiületamise 
tasu arvutati, võttes arvesse kõiki 
käesoleva määrusega ette nähtud 
ülekandmisi, müüke, turustamisviisist 
lähtuvaid muutmisi ja ajutisi 
ümberjaotamisi, mis selle 12-kuulise 
perioodi jooksul on toimunud.

Or. pt

Muudatusettepanek 60
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 105 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 105 b
Riiklikud kvoodid piimasektoris

1. 1. aprillil 2015 algava seitsme 
järjestikuse 12-kuulise perioodi (edaspidi 
“kvoodiaastad”) jooksul turustatud piima 
ja muude piimatoodete tootmiskvoodid on 
kindlaks määratud uues VI b lisas.
2. Lõikes 1 osutatud kvoodid jaotatakse 
tootjate vahel vastavalt artiklile 105 c, 
eristades tarneid ja otseturustamist. 
Tootmiskvootide mis tahes ületamine 
määratakse igas liikmesriigis käesoleva 
jao põhjal kindlaks üleriigiliselt, eristades 
tarneid ja otseturustamist.
3. Uues VI b lisas sätestatud 
tootmiskvoodid määratakse kindlaks, ilma 
et see piiraks kvootide võimalikku 
läbivaatamist, võttes arvesse üldist 
turuolukorda ning teatavates 
liikmesriikides valitsevaid konkreetseid 
tingimusi.
4. Bulgaaria, Tšehhi Vabariigi, Eesti, 
Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, 
Poola, Rumeenia, Sloveenia ja Slovakkia 
tootmiskvoodid sisaldavad kogu piima või 
piimaekvivalenti, mis on tarnitud 
kokkuostjale või otseturustatud, 
olenemata sellest, kas see on toodetud või 
turustatud nendes riikides kohaldatava 
üleminekumeetme alusel.
5. Komisjon määrab kooskõlas artikli 162 
lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega 
vastu võetud rakendusaktidega kindlaks 
vajalikud eeskirjad, et tagada käesoleva 
artikli ühetaoline kohaldamine 
liikmesriikides.

Or. pt
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Muudatusettepanek 61
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 105 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 105 c
Piimasektori individuaalsed kvoodid

1. Tootjate individuaalne kvoot või 
individuaalsed kvoodid on 1. aprillil 2015 
võrdsed nende individuaalse kvoodi või 
individuaalsete kvootidega 31. märtsil 
2015, ilma et see piiraks 1. aprillil 2015 
toimuvaid kvootide ülekandeid, nende 
müüki ega turustamisviisist lähtuvaid 
muutmisi.
2. Tootjail võib olla üks või kaks 
individuaalset kvooti – üks tarneteks ja 
teine otseturustamiseks. Tootjate koguseid 
võib ühe kvoodi alt teise alla üle kanda 
üksnes liikmesriigi pädev asutus tootja 
nõuetekohaselt põhjendatud taotluse 
alusel.
3. Kui tootjal on kaks kvooti, arvutatakse 
tema osa kvoodiületamise tasust kummagi 
kvoodi kohta eraldi.
4. Komisjon võib rakendusaktidega 
suurendada artiklis 105 b osutatud 
tarnetele jaotatud Soome riikliku kvoodi 
osa, et anda Soome SLOMi (piima ja 
piimatoodete tootjad, kellel on ajutiselt 
keelatud tegutseda) tootjatele kuni 200 
000 tonni ulatuses hüvitist. Seda 
ühenduse õigusaktide alusel eraldatavat 
reservi tohib kasutada ainult nende 
tootjate huvides, kelle tootmise 
taasalustamise õigust on ühinemine 
mõjutanud.
5. Vajadusel kohandatakse 
individuaalseid kvoote iga asjaomase 
kvoodiaasta puhul nii, et iga liikmesriigi 
tarnete ja otseturustamise jaoks 
ettenähtud individuaalsed kvoodid kokku 
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ei ületaks riikliku kvoodi vastavat osa, 
mida on kohandatud artikli 105 e 
kohaselt, võttes arvesse mis tahes riigi 
varude jaotamiseks tehtud vähendusi, 
nagu on ette nähtud artikliga 105 g.

Or. pt

Muudatusettepanek 62
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 105 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 105 d
Kvootide eraldamine riiklikust reservist

Liikmesriigid võtavad vastu eeskirjad, 
millega lubatakse artikliga 105 g 
ettenähtud riigi varude eraldada tootjatele 
kõik kvoodid või osa neist, võttes aluseks 
komisjonile edastatavad objektiivsed 
kriteeriumid.

Or. pt

Muudatusettepanek 63
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 105 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 105 e
Tariifikvootide haldamine

1. Komisjon kohandab artikli 162 lõikes 2 
ettenähtud rakendusaktidega iga 
liikmesriigi ja iga perioodi kohta enne 
vastava perioodi lõppu tootmiskvootide 
jagunemist tarnete ja otseturustamise 
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vahel, pidades silmas tootjate taotletud 
turustamisviisist lähtuvaid muutmisi 
tarnete ja tarnete individuaalsete kvootide 
ning otseturustamise vahel.
2. Liikmesriigid edastavad komisjonile 
igal aastal kuupäevadeks, mis komisjon 
on määranud ja mis on komisjoni 
vastuvõetava rakendusaktiga kooskõlas 
artikli 162 lõikega 2 kindlaksmääratud 
eeskirjade kohaselt andmed, mis on 
vajalikud:
a) käesoleva artikli lõikes 1 osutatud 
kohanduse tegemiseks;
b) nende poolt makstava kvoodiületamise 
tasu arvutamiseks.

Or. pt

Muudatusettepanek 64
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 105 f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 105 f
Rasvasisaldus

1. Igale tootjale määratakse 
baasrasvasisaldus, mida kohaldatakse 
talle eraldatava individuaalse tarnekvoodi 
suhtes.
2. Tootjatele artikli 105 c lõike 1 kohaselt 
31. märtsil 2015 eraldatud kvootide puhul 
on lõikes 1 osutatud 
referentsrasvasisaldus sama kui selle 
kvoodi referentsrasvasisaldus kõnealusel 
kuupäeval.
3. Baasrasvasisaldust muudetakse 
artikli 105 c lõikes 2 osutatud 
turustamisviisist lähtuva muutmise käigus 
ning piimakvootide omandamisel, 
ülekandmisel või ajutisel ülekandmisel 
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vastavalt komisjon poolt kooskõlas 
artikli 162 lõikega 2 vastu võetud 
rakendusaktiga kehtestatavatele 
eeskirjadele.
4. Uute tootjate puhul, kes on saanud 
individuaalse tarnekvoodi kogu ulatuses 
riiklikust reservist, määratakse 
rasvasisaldus kindlaks vastavalt komisjoni 
poolt kooskõlas artikli 162 lõikega 2 
rakendusaktiga kehtestatavatele 
eeskirjadele.
5. Lõikes 1 osutatud individuaalset 
referentsrasvasisaldust kohandatakse 
vajadusel käesoleva määruse jõustumisel 
ja pärast seda iga kvoodiaasta alguses nii, 
et iga liikmesriigi puhul ei ületaks 
individuaalsete tegelike rasvasisalduste 
kaalutud keskmine rohkem kui 0,1 
grammi kilogrammi kohta uues VI a lisas 
kehtestatud referentsrasvasisaldust.

Or. pt

Muudatusettepanek 65
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 105 g (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 105 g
Riiklik reserv

1. Iga liikmesriik kehtestab uues VI b 
lisas kindlaksmääratud tootmiskvootide 
osana riikliku reservi, võttes eelkõige 
arvesse artikli 105 d kohaseid eraldisi. 
Vajaduse korral täiendatakse riiklikku 
reservi, võttes tagasi mõned artiklis 105 h 
sätestatud kogused, pidades artikli 105 l 
kohaselt kinni teatava osa ülekantust või 
vähendades kõiki individuaalseid kvoote. 
Kõnealused kvoodid säilitavad oma 
esialgse eesmärgi, st need jäävad kas 
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tarnete või otseturustamise jaoks.
2. Kõik liikmesriigile eraldatud 
lisakvoodid suunatakse automaatselt 
riiklikku reservi ning jagatakse vastavalt 
prognoositavatele vajadustele tarnete ja 
otseturustamise vahel.
3. Riiklikku reservi suunatud kvootidel ei 
ole baasrasvasisaldust.

Or. pt

Muudatusettepanek 66
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 105 h (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 105 h
Tegevusetuse juhud

1. Kui füüsiline või juriidiline isik, kellel 
on individuaalsed kvoodid, ei vasta 
kvoodiaasta jooksul enam artikli 105 a 
punktis c osutatud nõuetele, lähevad 
vastavad kogused hiljemalt järgmise 
kalendriaasta 1. aprilliks tagasi riiklikku 
reservi, välja arvatud juhul, kui 
kõnealune isik alustab enne kõnealust 
kuupäeva uuesti tootmistegevust artikli 
105 a punkti c tähenduses. Kui isik või 
üksus alustab taas tootmistegevusega 
hiljemalt kvootidest ilmajäämisele 
järgneva teise kvoodiaasta lõpus, 
tagastatakse sellele isikule hiljemalt 
taotluse esitamise kuupäevale järgnevaks 
1. aprilliks kõik individuaalsed kvoodid 
või osa neist, millest ta on ilma jäänud.
2. Kui tootja ei turusta vähemalt ühe 
kvoodiaasta jooksul kogust, mis on võrdne 
vähemalt 85 %ga tema individuaalsest 
kvoodist, võib asjaomane liikmesriik 
otsustada, kas ja millistel tingimustel 
suunata kasutamata kvoot või osa sellest 
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tagasi riiklikku reservi. Liikmesriik võib 
määrata kindlaks, millistel tingimustel 
kvoot uuesti asjaomasele tootjale 
jagatakse, kui see peaks turustamisega 
uuesti alustama.
3. Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata siiski 
vääramatu jõu juhtude ning 
nõuetekohaselt põhjendatud ja pädeva 
asutuse tunnustatud juhtude korral, mis 
mõjutavad ajutiselt asjaomaste tootjate 
tootmisvõimsust.

Or. pt

Muudatusettepanek 67
Luís Paulo Alves

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

ii) toodete turuletoomise parema 
koordineerimise toetamine, eelkõige turu-
uuringute abil, sealhulgas kulusid, 
turutendentse ja -suundumusi sisaldavate 
näitajate väljaarendamine;

Or. pt

Muudatusettepanek 68
Luís Paulo Alves

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

xi) müügiedendusmeetmete võtmine, 
eelkõige kolmandates riikides.

xi) müügiedendusmeetmete võtmine.

Or. pt
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Muudatusettepanek 69
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 112 – lõik 1 – sissejuhatus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Võttes arvesse vajadust soodustada 
artiklites 106–108 kirjeldatud 
organisatsioonide tegevust, mis hõlbustaks 
pakkumise kohandamist turunõuetega, 
välja arvatud turult kõrvaldamisega seotud 
tegevust, antakse komisjonile õigus võtta 
kooskõlas artikliga 160 kõikide artikli 1 
lõikes 2 osutatud sektorite suhtes vastu 
delegeeritud õigusakte, milles käsitletakse 
elustaime-, veise- ja vasikaliha-, sealiha-, 
lamba- ja kitseliha-, muna- ja 
linnulihasektori suhtes järgmisi meetmeid:

Or. pt

Muudatusettepanek 70
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 117 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liidu toodete suhtes kohaldatavad 
turustamiseeskirjad, sealhulgas 
veterinaaria ja fütosanitaaria ning 
toiduainete sektoris vastu võetud sätteid, 
millega tagatakse toodete vastavus 
hügieeni- ja tervishoiunormidele ning 
loomade ja inimeste tervise kaitsele ning 
taimekaitsele, samuti keskkonnakaitse 
sätted kehtivad ka sisseveetud toodete 
suhtes. Impordilitsentsi ei väljastata ELi 
sisseveetud toodetele, mille puhul ei ole 
nimetatud sätetest kinni peetud.
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Or. pt

Muudatusettepanek 71
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 131 – lõige 3 – lõik 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tuleb võtta vastu kaitsemeetmed eriti 
juhuks, kui kolmandatest riikidest sisse 
veetud põllumajandustoodete puhul ei ole 
tagatud toidu ohutus, jälgitavus ega 
kinnipidamine kõigist siseturul kehtivatest 
tervishoiu-, keskkonna- või loomade 
heaolu nõuetest, samuti turul aset 
leidvateks kriisideks või kui tuvastatakse 
impordilitsentsi nõuete eiramine seoses 
hinna, koguste või ajakavaga. 
Põllumajandustoodete impordi suhtes 
kehtestatud tingimuste täitmist 
kontrollitakse ELi imporditoimingute 
käigus reaalajas tervikliku 
järelevalvesüsteemi abil.

Or. pt

Muudatusettepanek 72
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 144 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eelkõige ei kohaldata aluslepingu artikli 
101 lõiget 1 käesoleva määruse artikli 106 
kohaselt tunnustatud 
põllumajandustootjate, 
põllumajandustootjate liitude või sellistest 
liitudest moodustatud ühenduste, või 

Eelkõige ei kohaldata aluslepingu artikli 
101 lõiget 1:
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käesoleva määruse artikli 107 kohaselt 
tunnustatud tootjaorganisatsioonide 
kokkulepete, otsuste ja tegevuse suhtes, 
mis on seotud põllumajandustoodete 
tootmise või müügiga või ühiste seadmete 
kasutamisega põllumajandustoodete 
ladustamiseks, käitlemiseks või 
töötlemiseks, ning kui need ei kohusta 
kehtestama ühesuguseid hindu, välja 
arvatud siis, kui seejuures välistatakse 
konkurents või ohustatakse aluslepingu 
artikli 39 eesmärke.

a) käesoleva määruse artikli 106 kohaselt 
tunnustatud põllumajandustootjate, 
põllumajandustootjate liitude või sellistest 
liitudest moodustatud ühenduste, või 
käesoleva määruse artikli 107 kohaselt 
tunnustatud tootjaorganisatsioonide 
kokkulepete, otsuste ja tegevuse suhtes, 
mis on seotud põllumajandustoodete 
tootmise või müügiga või ühiste seadmete 
kasutamisega põllumajandustoodete 
ladustamiseks, käitlemiseks või 
töötlemiseks, ning kui need ei kohusta 
kehtestama ühesuguseid hindu, välja 
arvatud siis, kui seejuures välistatakse 
konkurents või ohustatakse aluslepingu 
artikli 39 eesmärke;

b) kokkulepete, otsuste ja kooskõlastatud 
tegevuste suhtes, mis vastavad käesoleva 
määruse II osa II peatüki 3. ja 4. jao 
nõuetele;
c) kokkulepete, otsuste ja tegevuse suhtes, 
mille eesmärk on kehtestada 
võrdlusnäitajad tootjate kulude katmiseks.

Or. pt

Muudatusettepanek 73
Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 144 – lõige 2 – lõik 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võttes arvesse vajadust tagada liidu 
konkurentsieeskirjade ühtlustatud 
rakendamine põllumajandussektoris, 
töötab komisjon välja konkreetsed 
suunised, mille eesmärk on lihtsustada 
aluslepingu artiklite 101–106 rakendamist 
riiklike konkurentsiasutuste poolt 
kokkulepete, otsuste ja tavade puhul, mis 
on seotud põllumajandustoodete 
tootmisega või nendega kauplemisega.

Or. en

Muudatusettepanek 74
Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 154 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 75
Luís Paulo Alves
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 155 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Suu- ja sõrataudi tõrje, kuid ka 
liikmesriikide kehtestatud kavades 
käsitletud haiguste tõrje, ennetamise ja 
likvideerimise puhul on liidupoolne 
kaasrahastamine veise- ja vasikaliha-, 
piima- ja piimatoote-, sealiha- ning lamba-
ja kitselihasektorites 60 % sellistest 
kuludest.

Or. pt

Muudatusettepanek 76
Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 156 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 156 a
Meetmed piima- ja piimatoodete turu 

tõsiste tasakaaluhäirete kõrvaldamiseks
1. Kui piima- ja piimatoodete turul esineb 
tõsine tasakaaluhäire, võib komisjon 
otsustada anda abi piimatootjatele, kes 
vähendavad vabatahtlikult oma toodangut 
vähemalt 5 % võrreldes eelneva aasta 
sama perioodiga ja vähemalt kolme kuu 
pikkuste pikendatavate perioodide 
jooksul.
2. Piimakvootide kaotamisega peale 2015. 
aastaga seotud ettevalmistuse käigus võib 
lõikes 4 komisjoni sätestatud tingimuste 
kohaselt tootmise vähendamisena või 
turult kõrvaldamisena käsitada järgmisi 
meetmeid:
a) heategevusorganisatsioonide tasuta 
piimaga varustamine;
b) piimakvootide ülekandmine 
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liikmesriikide vahel kahepoolsete 
lepingute alusel;
c) piima ja piimatoodete otse-eksport 
kolmandatesse riikidesse.
3. Liidu toetust tuleb anda selleks, et viia 
lõpule mõju hindamine, mis võimaldaks 
hinnata liikmesriikide suutlikust käsitleda 
kvoodivälist piima esimese 
turustamisaasta piimatoodanguna.
4. Lõike 1 esimeses lõigus osutatud 
perioodil võetakse II osa I jaotises 
osutatud turusekkumismeetmeid piima- ja 
piimatoodete turul eelisjärjekorras nende 
ettevõtjate toodete suhtes, kes on 
rakendanud seda süsteemi lõike 1 
esimeses lõigus sätestatud korras.
5. Võttes arvesse vajadust tagada 
käesoleva mehhanismi tõhus ja 
asjakohane toimimine, antakse 
komisjonile artikli 160 kohaselt õigus 
võtta vastu delegeeritud õigusakte, et 
kehtestada:
a) lõikes 1 osutatud abisumma ja 
maksusumma;
b) abikõlblikkuse kriteeriumid;
c) käesoleva mehhanismi käivitamise 
konkreetsed tingimused;
d) tingimused, mille puhul vastavalt 
lõikele 2 heategevusorganisatsioonidele 
tasuta jagatud piima võib käsitada 
tootmise vähendamisena.

Or. en

Selgitus

Tuleb vältida maksude kehtestamist tootlikele põllumajandustootjate, kes teevad
ettevalmistusi liberaliseeritud turu jaoks.


