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Raport 
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Mahepõllumajanduslik tootmine ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamine 
 
Ettepanek võtta vastu määrus (COM(2010)0759 – C7-0001/2011 – 2010/0364(COD)) 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus  

Põhjendus 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) Komisjonile tuleks anda volitus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte vastavalt 
aluslepingu artiklile 290, et täiendada või 
muuta määruse (EÜ) nr 834/2007 
teatavaid mitteolemuslikke osi. Tuleks 
kindlaks määrata sellised osad, mida 
komisjonil on õigus muuta, samuti 
tingimused, mille alusel selline 
delegeerimine peab toimuma. 

(3) Selleks et tagada määrusega (EÜ) nr 
834/2007 kehtestatud korra nõuetekohane 
toimimine, peaks komisjonil olema õigus 
võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud 
õigusakte määruse teatavate 
mitteolemuslike osade täiendamise või 
muutmise kohta. On eriti oluline, et 
komisjon viiks oma ettevalmistava töö 
käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, 
sealhulgas ekspertide tasandil. 
Delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamisel ja koostamisel peaks 
komisjon tagama asjaomaste dokumentide 
sama- ja õigeaegse ning asjakohase 
edastamise Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.  

Selgitus 

Muudatusettepanek kajastab ühist seisukohta delegeeritud õigusaktide (Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artikkel 290) kasutamise praktilise korra kohta, millele nõukogu ja parlament 
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 ET 

peavad ametliku nõusoleku andma. 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus  

Põhjendus 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(4) Selleks et tagada määruse (EÜ) nr 
834/2007 ühetaoline kohaldamine 
kõikides liikmesriikides, tuleks 
komisjonile anda volitused võtta vastu 
rakendusakte kooskõlas aluslepingu 
artikliga 291. Eelkõige tuleks komisjonile 
anda volitused rakendusaktide 
vastuvõtmiseks järgmistes valdkondades: 
koodnumbrite andmine kontrollisüsteemi 
raames, toodete päritolu märkimine, 
ühetaolised eeskirjad teabe kohta, mida 
liikmesriigid, kolmandad riigid, 
kontrolliasutused või -organid peavad 
esitama või komisjonile kättesaadavaks 
tegema, või sellise teabe avaldamine, 
samuti kolmandate riikide ja 
kontrolliasutuste või kontrolliorganite 
tunnustamine võrdsuse ning nõuetele 
vastavuse tagamiseks. Juhul kui ei ole 
selgelt sätestatud teisiti, peaks komisjon 
kõnealused rakendusaktid vastu võtma 
kooskõlas [Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusega (EL) nr XX/XXXX 
…]. 

(4) Selleks et tagada määruse (EÜ) nr 
834/2007 rakendamise ühetaolised 
tingimused, tuleks komisjonile anda 
rakendamisvolitused eelkõige järgmistes 
valdkondades: koodnumbrite andmine 
kontrollisüsteemi raames, toodete päritolu 
märkimine, ühetaolised eeskirjad teabe 
kohta, mida liikmesriigid, kolmandad 
riigid, kontrolliasutused või -organid 
peavad esitama või komisjonile 
kättesaadavaks tegema, või sellise teabe 
avaldamine, samuti kolmandate riikide ja 
kontrolliasutuste või kontrolliorganite 
tunnustamine võrdsuse ning nõuetele 
vastavuse tagamiseks. Neid volitusi tuleks 
teostada kooskõlas Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta 
määrusega (EL) nr 182/2011, millega 
kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, 
mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava 
kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse 
komisjoni rakendamisvolituste teostamise 
suhtes1. Rakendusakte ette valmistades 
peaks komisjon ka edaspidi tegema 
koostööd nõuanderühmadega, et 
huvitatud isikud ja valitsusvälised 
organisatsioonid saaksid korrapäraselt ja 
struktureeritult oma arvamust avaldada. 

 _______________ 

 1 ELT L 55, 28.2.2011, lk 13. 

Selgitus 

Muudatusettepanekus võetakse arvesse rakendamisvolituste määrust (Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis 

käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 

rakendamisvolituste teostamise suhtes), mis avaldati Euroopa Liidu Teatajas (L 55/13) 28. 

veebruaril 2011. 
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Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus  

Põhjendus 4 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

  (4a) Nõuetekohaselt põhjendatud 
juhtudel, mis on seotud kontrolliasutuste 
ja kontrolliorganite tunnustamise 
lõpetamisega määruse (EÜ) nr 834/2007 
sätete eiramise või rikkumisega, või nende 
kolmandate riikide tunnustamise 
lõpetamisega, kelle tootmissüsteem ei 
vasta enam põhimõtetele ja 
tootmiseeskirjadele, mis on samaväärsed 
nimetatud määruses ette nähtuga ning 
kelle kontrollimeetmed ei ole enam sama 
tõhusad kui nimetatud määruses 
sätestatud meetmed, ning kui tungiv 
kiireloomulisus seda nõuab, peaks 
komisjon vastu võtma viivitamata 
kohaldatavad rakendusaktid. 

Selgitus 

Muudatusettepanekus võetakse arvesse rakendamisvolituste määrust (Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis 

käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 

rakendamisvolituste teostamise suhtes), mis avaldati Euroopa Liidu Teatajas (L 55/13) 28. 

veebruaril 2011. 

 
 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus  

Põhjendus 4 b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (4b) Lissaboni lepinguga vastavusse 
viimise protsessi eesmärk peaks olema 
kõigi kõnealust sektorit käsitlevate liidu 
õigusaktide lihtsustamine, et säästa 
mahepõllumajandustootjaid tarbetust 
bürokraatiast. 
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Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus  

Artikkel 1 – punkt 2 

Määrus (EÜ) nr 834/2007 
Artikkel 9 – lõige 4 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Komisjon määrab artikli 38a lõike 1 
kohaste delegeeritud õigusaktidega 
kindlaks meetmed GMOde ja GMOdest 
või GMOde abil valmistatud toodete 
kasutamise keelu rakendamiseks. 

4. Komisjonil on lõikes 1 osutatud keelu 
kohaldamiseks õigus võtta kooskõlas 
artikli 38a lõikega 1 vastu delegeeritud 
õigusakte müüja kinnituse vormi kohta, 
milles müüja kinnitab, et tarnitud tooted 
ei ole toodetud GMOdest või GMOde abil. 

 
 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus  

Artikkel 1 – punkt 23 – alapunkt b 

Määrus (EÜ) nr 834/2007 
Artikkel 32 – lõige 2 – lõik 2 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Vajaduse korral edasilükkamatutel 
juhtudel võib komisjon teha asjaomase 
otsuse kooskõlas artikli 38g teise lõiguga. 
Sel juhul teavitatakse liikmesriike võetud 
meetmetest, mis jõustuvad viivitamata. 

Nõuetekohaselt põhjendatud tungiva 
kiireloomulisuse tõttu võtab komisjon 
kooskõlas artikli 38g lõikes 3 osutatud 
menetlusega vastu viivitamata 
kohaldatavad rakendusaktid. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus  

Artikkel 1 – punkt 24 – alapunkt a – alapunkt ii 

Määrus (EÜ) nr 834/2007 
Artikkel 33 – lõige 2 – lõik 2 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Vajaduse korral edasilükkamatutel 
juhtudel võib komisjon teha asjaomase 
otsuse kooskõlas artikli 38g teise lõiguga. 
Sel juhul teavitatakse liikmesriike võetud 

Nõuetekohaselt põhjendatud tungiva 
kiireloomulisuse tõttu võtab komisjon 
kooskõlas artikli 38g lõikes 3 osutatud 
menetlusega vastu viivitamata 
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meetmetest, mis jõustuvad viivitamata. kohaldatavad rakendusaktid.  

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus  

Artikkel 1 – punkt 24 – alapunkt b – alapunkt ii 

Määrus (EÜ) nr 834/2007 
Artikkel 33 – lõige 3 – lõik 2 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Vajaduse korral edasilükkamatutel 
juhtudel võib komisjon teha asjaomase 
otsuse kooskõlas artikli 38g teise lõiguga. 
Sel juhul teavitatakse liikmesriike võetud 
meetmetest, mis jõustuvad viivitamata. 

Nõuetekohaselt põhjendatud tungiva 
kiireloomulisuse tõttu võtab komisjon 
kooskõlas artikli 38g lõikes 3 osutatud 
menetlusega vastu viivitamata 
kohaldatavad rakendusaktid. 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus  

Artikkel 1 – punkt 27 

Määrus (EÜ) nr 834/2007 
Artikkel 38a – lõige 1 – sissejuhatav osa 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Selleks et tarbijate ootusi 
mahepõllumajanduslike toodete kvaliteedi 
suhtes paremini arvesse võtta ning tagada 
eeskirjade nõuetekohane kohaldamine 
asjaomaste asutuste, organite ja ettevõtjate 
poolt ning ühtse turu ja kaubanduse 
laitmatu toimimine, võtab komisjon II 
jaotises sätestatud eesmärkidest ja 
põhimõtetest lähtudes delegeeritud 
õigusaktide alusel vastu käesoleva 
määruse kohaldamiseks vajalikud 
erieeskirjad, meetmed ja tingimused (sh 
määruse reguleerimisalaga seotud 
erimääratlused) järgmistes valdkondades: 

1. Selleks et tarbijate ootusi 
mahepõllumajanduslike toodete kvaliteedi 
suhtes paremini arvesse võtta ning tagada 
eeskirjade nõuetekohane kohaldamine 
asjaomaste asutuste, organite ja ettevõtjate 
poolt ning ühtse turu ja kaubanduse 
laitmatu toimimine, on komisjonil õigus 
võtta kooskõlas artikliga 38d vastu 
delegeeritud õigusakte käesoleva määruse 
kohaldamiseks vajalike erieeskirjade, 
meetmete ja tingimuste (sh määruse 
reguleerimisalaga seotud erimääratlused) 
vastuvõtmise järgmistes valdkondades 
lähtuvalt II jaos sätestatud eesmärkidest 
ja põhimõtetest:  

Selgitus 

Muudatusettepanek kajastab ühist seisukohta delegeeritud õigusaktide (Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artikkel 290) kasutamise praktilise korra kohta, millele nõukogu ja parlament 

peavad ametliku nõusoleku andma. 
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Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus  

Artikkel 1 – punkt 27 

Määrus (EÜ) nr 834/2007 
Artikkel 38b – lõik 1 – sissejuhatav osa 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Komisjon võtab rakendusaktide alusel 
vastu sätted, mis on vajalikud käesoleva 
määruse ühetaoliseks kohaldamiseks 
Euroopa Liidus, eelkõige seoses 
järgmisega: 

Komisjon võtab kooskõlas artikli 38g 
lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega 
vastu rakendusaktid, millega 
kehtestatakse vajalikud sätted käesoleva 
määruse ühetaoliseks kohaldamiseks 
liidus, eelkõige seoses järgmisega: 

Selgitus 

Muudatusettepanekuga võetakse arvesse rakendamisvolituste määrust (Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määrus, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad 

liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 

rakendamisvolituste teostamise suhtes), mis avaldati Euroopa Liidu Teatajas (L 55/13) 28. 

veebruaril 2011. 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus  

Artikkel 1 – punkt 27 

Määrus (EÜ) nr 834/2007 
Artikkel 38b – lõik 1a (uus) 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Nõuetekohaselt põhjendatud tungiva 
kiireloomulisuse tõttu, mis on seotud 
kontrolliasutuste ja kontrolliorganite 
tunnustamise lõpetamisega käesoleva 
määruse sätete eiramise või rikkumise 
puhul või nende kolmandate riikide 
tunnustamise lõpetamisega, kelle 
tootmissüsteem ei vasta enam 
põhimõtetele ja tootmiseeskirjadele, mis 
on samaväärsed II, III ja IV jaotises ette 
nähtuga, või kelle kontrollimeetmed ei ole 
enam sama tõhusad kui V jaotises 
sätestatud meetmed, võtab komisjon 
kooskõlas artikli 38g lõikes 3 osutatud 
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menetlusega vastu viivitamata 
kohaldatavad rakendusaktid. 

Selgitus 

Muudatusettepaneku eesmärk on võimaldada komisjonil lõpetada kiiresti nende kolmandate 

riikide tunnustamine, kus on tuvastatud tõsiseid probleeme mahepõllumajandusliku toote 

märgistust kandvate toodetega. Raportööri muudatusettepaneku kohaselt peab menetluse 

toimimiseks olema puudusi nii eeskirjades kui ka kontrollisüsteemis. Seda tuleks muuta nii, et 

piisaks kas ühest või teisest, sest komisjonil peaks olema võimalik mõlemal juhul tarbijate 

kaitsmiseks kiirmenetluse kohaselt tunnustamine lõpetada. 

 
 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus  

Artikkel 1 – punkt 27 

Määrus (EÜ) nr 834/2007 
Artikkel 38d 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Komisjonile antakse määramata ajaks 
volitused võtta vastu käesolevas määruses 
osutatud delegeeritud õigusakte. 

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

2. Kohe kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teavitab ta sellest 
üheaegselt Euroopa Parlamenti ja 
nõukogu. 

2. Artikli 9 lõikes 4, artiklis 11, artikli 16 
lõikes 1, artikli 16 lõike 3 punktides a ja c, 
artikli 21 lõikes 2, artikli 22 lõikes 1, 
artikli 23 lõikes 6, artiklis 26, artikli 27 
lõike 7 punktis b, artikli 32 lõikes 2 ja 
artikli 33 lõigetes 2 ja 3 osutatud õigus 
võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile viieks aastaks alates … *. 
Komisjon esitab delegeeritud volituse 
kohta aruande hiljemalt 9 kuud enne 
viieaastase tähtaja möödumist. Volituse 
delegeerimist uuendatakse automaatselt 
samaks ajavahemikuks, välja arvatud 
juhul, kui Euroopa Parlament või 
nõukogu esitab selle suhtes vastuväit, 
tehes seda hiljemalt kolm kuud enne iga 
ajavahemiku lõppemist.  

3. Komisjonile antud volituste suhtes võtta 
vastu delegeeritud õigusakte kohaldatakse 
artiklites 38e ja 38f sätestatud tingimusi.” 

3. Euroopa Parlament või nõukogu 
võivad volituste delegeerimise igal ajal 
tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega 
lõpetatakse otsuses nimetatud volituste 



 

 
 PE491.960/ 8 

 ET 

delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas või otsuses nimetatud 
hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba 
jõustunud delegeeritud õigusaktide 
kehtivust. 

 3a. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal 
ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule. 

 3b. Käesoleva määruse alusel vastu 
võetud delegeeritud õigusakt jõustub 
üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast 
õigusakti teatavakstegemist Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule esitanud selle 
suhtes vastuväiteid või kui Euroopa 
Parlament ja nõukogu on enne selle 
tähtaja möödumist komisjonile teatanud, 
et nad ei esita vastuväiteid. Euroopa 
Parlamendi või nõukogu algatusel 
pikendatakse seda tähtaega kahe kuu 
võrra. 

 _____________ 

 * Käesoleva määruse jõustumise kuupäev. 

Selgitus 

Muudatusettepanek kajastab ühist seisukohta delegeeritud õigusaktide (Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artikkel 290) kasutamise praktilise korra kohta, millele nõukogu ja parlament 

peavad ametliku nõusoleku andma. 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus  

Artikkel 1 – punkt 27 

Määrus (EÜ) nr 834/2007 
Artikkel 38e 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 38e 

Volituste delegeerimise tagasivõtmine 

välja jäetud 

1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artiklites 38a ja 38d osutatud volituste 
delegeerimise tagasi võtta. 
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2. Institutsioon, kes on algatanud 
sisemenetluse, et otsustada volituste 
delegeerimise tagasivõtmise üle, püüab 
sellest teatada teisele institutsioonile ja 
komisjonile mõistliku aja jooksul enne 
lõpliku otsuse tegemist, viidates 
delegeeritud volitustele, mille ta võib 
tagasi võtta, ja võimalikele tagasivõtmise 
põhjustele. 

 

3. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 
Otsus jõustub kohe või selles täpsustatud 
hilisemal kuupäeval. Otsus ei mõjuta juba 
jõustunud delegeeritud õigusaktide 
kehtivust. Otsus avaldatakse Euroopa 
Liidu Teatajas.” 

 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus  

Artikkel 1 – punkt 27 

Määrus (EÜ) nr 834/2007 
Artikkel 38f 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 38f 

Vastuväidete esitamine delegeeritud 
õigusaktide suhtes 

välja jäetud 

1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
delegeeritud õigusakti suhtes esitada 
vastuväiteid kahe kuu jooksul alates 
õigusaktist teavitamisest. Euroopa 
Parlamendi või nõukogu algatusel 
pikendatakse seda tähtaega ühe kuu 
võrra. 

 

2. Kui pärast selle tähtaja möödumist ei 
ole Euroopa Parlament ega nõukogu 
delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid 
esitanud, avaldatakse see Euroopa Liidu 
Teatajas ning õigusakt jõustub selles 
nimetatud kuupäeval. 

 

Delegeeritud õigusakti võib avaldada 
Euroopa Liidu Teatajas ja see võib 
jõustuda enne kõnealuse ajavahemiku 
möödumist juhul, kui Euroopa Parlament 
ja nõukogu on mõlemad teatanud 
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komisjonile oma kavatsusest jätta 
vastuväited esitamata. 

3. Kui Euroopa Parlament või nõukogu 
esitab delegeeritud õigusakti suhtes 
vastuväiteid, siis õigusakt ei jõustu. 
Vastuväite esitanud institutsioon 
põhjendab delegeeritud õigusakti suhtes 
esitatud vastuväiteid.” 

 

 
 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus  

Artikkel 1 – punkt 27 

Määrus (EÜ) nr 834/2007 
Artikkel 38g 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Käesoleva määruse kohaste rakendusaktide 
vastuvõtmisel abistab komisjoni 
mahepõllumajandusliku tootmise komitee 
ning seejuures kohaldatakse määruse (EL) 
nr [xxxx/yyyy] (lisatakse pärast Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikli 291 lõikes 2 
osutatud kontrollimehhanisme käsitleva 
määruse vastuvõtmist, mida praegu 
arutatakse Euroopa Parlamendis ja 
nõukogus) artiklis 5 sätestatud menetlust.” 

1. Komisjoni abistab 
mahepõllumajandusliku tootmise komitee. 
Nimetatud komitee on komitee määruse 
(EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse 
eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse 
komisjoni rakendamisvolituste teostamise 
suhtes, tähenduses*. 

Artikli 32 lõikes 2 ja artikli 33 lõigetes 2 ja 
3 nimetatud edasilükkamatutel juhtudel 
kohaldatakse määruse (EL) nr 
[xxxx/yyyy] artiklis [6] sätestatud 
menetlust.” 

2. Käesolevale lõikele viitamisel 
kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 
artiklit 5. 

  3. Käesolevale lõikele viitamisel 
kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 
artiklit 8 koostoimes nimetatud määruse 
artikliga 5. 

 ___________________ 

 * ELT L 55, 28.2.2011, lk 13. 

Selgitus 

Muudatusettepanekuga võetakse arvesse rakendamisvolituste määrust (Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määrus, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad 

liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 
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rakendamisvolituste teostamise suhtes), mis avaldati Euroopa Liidu Teatajas (L 55/13) 28. 

veebruaril 2011. 
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Ettepanek võtta vastu määrus  

Artikkel 1 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 1a 

  Komisjon hindab määruses (EÜ) nr 
834/2007 käesoleva määrusega tehtud 
muudatuste tulemusi seoses läbipaistvuse 
ja mõjuga kodanikuühiskonnale kolm 
aastat pärast ...*. 

 Hindamisprotsessi kaasatakse olulised 
sidusrühmad ja kodanikuühiskonna 
esindajad.  

 _________________ 

 * Kuupäev kolm aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist. 

 
 
 
 


