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Muudatusettepanek  319 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

fraktsiooni PPE nimel 
Jörg Leichtfried, Bernd Lange, Véronique De Keyser 

fraktsiooni S&D nimel 
 
Raport A7-0028/2012 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

Ühine kaubanduspoliitika 
COM(2011)0082 – C7-0069/2011 – 2011/0039(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Lisa – jagu 3 a – punkt 15 (uus) 

Määrus (EÜ) nr 3448/93 
Artikkel 14b (uus) 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 15. Lisatakse järgmine artikkel. 

 „Artikkel 14b 

 
1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu 

delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis 

sätestatud tingimustel. 

 
2. Artiklis 7 osutatud volitused 

delegeeritakse komisjonile viieks aastaks. 

Komisjon esitab delegeeritud volituste 

kohta aruande hiljemalt 9 kuud enne 

viieaastase tähtaja möödumist. Volituste 

delegeerimist uuendatakse automaatselt 

samaks ajavahemikuks, välja arvatud 

juhul, kui Euroopa Parlament või 

nõukogu esitab selle suhtes vastuväite, 

tehes seda hiljemalt kolm kuud enne iga 

ajavahemiku lõppemist. 

 
3. Euroopa Parlament või nõukogu 

võivad artiklis 7 osutatud volituste 

delegeerimise igal ajal tagasi võtta. 

Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 

otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 

Otsus jõustub järgmisel päeval pärast 

selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas 

või otsuses nimetatud hilisemal 

kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud 

delegeeritud õigusaktide kehtivust. 
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4. Niipea kui komisjon on delegeeritud 

õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal 

ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule. 

 
5. Artikli 7 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 nelja kuu 

võrra.” 

Or. en 
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Muudatusettepanek  320 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

fraktsiooni PPE nimel 
Vital Moreira, Véronique De Keyser, Bernd Lange 

fraktsiooni S&D nimel 
 
Raport A7-0028/2012 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

Ühine kaubanduspoliitika 
COM(2011)0082 – C7-0069/2011 – 2011/0039(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Lisa – jagu 3 a – punkt 15 a (uus) 

Määrus (EÜ) nr 3448/93 
Artikkel 16 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 
15 a. Artikkel 16 asendatakse järgmisega. 

 „Artikkel 16 

 
1. Komisjoni abistab I lisas loetlemata 

töödeldud põllumajandussaadustega 

kauplemist puudutavaid 

horisontaalküsimusi käsitlev komitee 

(edaspidi „komitee”). 

 
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 selle artikliga 4. 

 
4. Kui komitee arvamuse saamiseks 

kasutatakse kirjalikku menetlust, siis 

lõpetatakse see menetlus tulemuseta, kui 

eesistuja arvamuse esitamisele määratud 

tähtaja jooksul nii otsustab või 

komiteeliikmete enamus seda nõuab.” 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0028/321 

Muudatusettepanek  321 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

fraktsiooni PPE nimel 
Vital Moreira, Bernd Lange, Véronique De Keyser 

fraktsiooni S&D nimel 
 
Raport A7-0028/2012 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

Ühine kaubanduspoliitika 
COM(2011)0082 – C7-0069/2011 – 2011/0039(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Lisa 1 – jagu 6 – punkt 3 

Määrus (EÜ) nr 2271/96 
Artikkel 11b – lõige 2 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Institutsioon, kes on algatanud 
sisemenetluse, et otsustada delegeeritud 
volituste 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. 

2. Artiklis 1 osutatud volitused 
delegeeritakse komisjonile viieks aastaks 

alates …*. Komisjon esitab delegeeritud 
volituste kohta aruande hiljemalt 9 kuud 
enne viieaastase tähtaja möödumist. 
Volituste delegeerimist uuendatakse 

automaatselt samaks ajavahemikuks, 

välja arvatud juhul, kui Euroopa 

Parlament või nõukogu esitab selle suhtes 

vastuväite, tehes seda hiljemalt kolm kuud 

enne iga ajavahemiku lõppemist. 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0028/322 

Muudatusettepanek  322 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

fraktsiooni PPE nimel 
Jörg Leichtfried, Bernd Lange, Véronique De Keyser 

fraktsiooni S&D nimel 
 
Raport A7-0028/2012 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

Ühine kaubanduspoliitika 
COM(2011)0082 – C7-0069/2011 – 2011/0039(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Lisa 1 – jagu 6 – punkt 3 

Määrus (EÜ) nr 2271/96 
Artikkel 11b – lõige 3 b (uus) 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 b. Artikli 1 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 nelja kuu 

võrra. 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0028/323 

Muudatusettepanek  323 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

fraktsiooni PPE nimel 
Jörg Leichtfried, Bernd Lange, Véronique De Keyser 

fraktsiooni S&D nimel 
 
Raport A7-0028/2012 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

Ühine kaubanduspoliitika 
COM(2011)0082 – C7-0069/2011 – 2011/0039(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Lisa 1 – jagu 10 – punkt 6 b (uus) 

Määrus (EÜ) nr 427/2003 
Artikkel 14b (uus) 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 6 b. Lisatakse järgmine artikkel. 

 „Artikkel 14b 

 Delegeeritud volituste rakendamine 

 
1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu 

delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis 

sätestatud tingimustel. 

 
2. Artikli 22 lõikes 3 osutatud volitused 

võtta vastu delegeeritud õigusakte 

delegeeritakse komisjonile viieks aastaks. 

Komisjon esitab delegeeritud volituste 

kohta aruande hiljemalt 9 kuud enne 

viieaastase tähtaja möödumist. Volituste 

delegeerimist pikendatakse automaatselt 

sama pikaks ajavahemikuks, välja arvatud 

juhul, kui Euroopa Parlament või 

nõukogu esitab hiljemalt kolm kuud enne 

vastava ajavahemiku lõppu pikendamise 

kohta vastuväite. 

 
3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 

artikli 22 lõikes 3 osutatud volituste 

delegeerimise igal ajal tagasi võtta. 

Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 

otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 

Otsus jõustub järgmisel päeval pärast 

selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas 
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või otsuses nimetatud hilisemal 

kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud 

delegeeritud õigusaktide kehtivust. 

 
4. Niipea kui komisjon on delegeeritud 

õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal 

ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule. 

 
5. Artikli 22 lõike 3 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 nelja kuu 

võrra.” 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0028/324 

Muudatusettepanek  324 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

fraktsiooni PPE nimel 
Jörg Leichtfried, Bernd Lange, Véronique De Keyser 

fraktsiooni S&D nimel 
 
Raport A7-0028/2012 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

Ühine kaubanduspoliitika 
COM(2011)0082 – C7-0069/2011 – 2011/0039(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Lisa 1 – jagu 12 a – punkt 4 (uus) 

Määrus (EÜ) nr 1236/2005 
Artikkel 15a (uus) 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 
4. Lisatakse järgmine artikkel. 

 
„Artikkel 15a 

 
Delegeeritud volituste rakendamine 

 
1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu 

delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis 

sätestatud tingimustel. 

 
2. Artiklis 15 osutatud volitused võtta 

vastu delegeeritud õigusakte 

delegeeritakse komisjonile viieks aastaks. 

Komisjon esitab delegeeritud volituste 

kohta aruande hiljemalt 9 kuud enne 

viieaastase tähtaja möödumist. Volituste 

delegeerimist uuendatakse automaatselt 

samaks ajavahemikuks, välja arvatud 

juhul, kui Euroopa Parlament või 

nõukogu esitab selle suhtes vastuväite, 

tehes seda hiljemalt kolm kuud enne iga 

ajavahemiku lõppemist. 

 
3. Euroopa Parlament või nõukogu 

võivad artiklis 15 osutatud volituste 

delegeerimise igal ajal tagasi võtta. 
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Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 

otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 

Otsus jõustub järgmisel päeval pärast 

selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas 

või otsuses nimetatud hilisemal 

kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud 

delegeeritud õigusaktide kehtivust. 

 
4. Niipea kui komisjon on delegeeritud 

õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal 

ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule. 

 
5. Artikli 15 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 nelja kuu 

võrra.” 

Or. en 



 

AM\895095ET.doc  PE483.172v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 
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Muudatusettepanek  325 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

fraktsiooni PPE nimel 
Vital Moreira, Bernd Lange, Véronique De Keyser 

fraktsiooni S&D nimel 
 
Raport A7-0028/2012 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

Ühine kaubanduspoliitika 
COM(2011)0082 – C7-0069/2011 – 2011/0039(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Lisa 1 – jagu 14 – punkt 1 b (uus) 

Määrus (EÜ) nr 1528/2007 
Artikkel 5 – lõige 4 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 
1 b. Artikli 5 lõige 4 asendatakse 

järgmisega. 

 
„4. Käesoleva artikli kohast peatamist 

kohaldatakse vaid seni, kuni see on 

vajalik liidu finantshuvide kaitsmiseks. 

Peatamisaeg ei või olla pikem kui kuus 

kuud, kuid seda võib pikendada. Selle 

perioodi lõpuks […] otsustab komisjon 

vastavalt artikli 21 lõikes 1d osutatud 

nõuandemenetlusele, kas peatamine 

lõpetada või seda pikendada.” 

Or. en 



 

AM\895095ET.doc  PE483.172v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 
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Muudatusettepanek  326 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

fraktsiooni PPE nimel 
Vital Moreira, Bernd Lange, Véronique De Keyser 

fraktsiooni S&D nimel 
 
Raport A7-0028/2012 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

Ühine kaubanduspoliitika 
COM(2011)0082 – C7-0069/2011 – 2011/0039(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Lisa 1 – jagu 16 – punkt 1 – alapunkt b a (uus) 

Määrus (EÜ) nr 3448/93 
Artikkel 10 – lõige 3 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 
b a) Lõige 3 asendatakse järgmisega. 

 
„3. Peatamisaja lõppedes otsustab 

komisjon […] ajutise peatamise meetme 

lõpetada või pikendab seda artikli 11a 

lõikes 1b osutatud nõuandemenetluse 

kohaselt.” 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0028/327 

Muudatusettepanek  327 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

fraktsiooni PPE nimel 
Vital Moreira, Bernd Lange, Véronique De Keyser 

fraktsiooni S&D nimel 
 
Raport A7-0028/2012 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

Ühine kaubanduspoliitika 
COM(2011)0082 – C7-0069/2011 – 2011/0039(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Lisa 1 – jagu 16 – punkt 2 a (uus) 

Määrus (EÜ) nr 55/2008 
Artikkel 11 – lõige 5 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 
2 a. Artikli 11 lõige 5 asendatakse 

järgmisega. 

 
„5. Uurimine lõpetatakse kuue kuu 

jooksul lõikes 2 osutatud teadaande 

avaldamisest. Komisjon võib 

erandjuhtudel kõnealust tähtaega 

pikendada vastavalt artikli 11a lõikes 1b 

osutatud nõuandemenetlusele.” 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0028/328 

Muudatusettepanek  328 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

fraktsiooni PPE nimel 
Vital Moreira, Bernd Lange, Véronique De Keyser 

fraktsiooni S&D nimel 
 
Raport A7-0028/2012 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

Ühine kaubanduspoliitika 
COM(2011)0082 – C7-0069/2011 – 2011/0039(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Lisa 1 – jagu 18 – punkt 4 – alapunkt a 

Määrus (EÜ) nr 732/2008 
Artikkel 20 – lõige 5 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Uurimine lõpetatakse kuue kuu jooksul 
lõikes 2 osutatud teadaande avaldamisest. 
Komisjon võib erandjuhtudel kõnealust 
tähtaega pikendada vastavalt artikli 27 
lõikes 5 osutatud menetlusele. 

5. Uurimine lõpetatakse kuue kuu jooksul 
lõikes 2 osutatud teadaande avaldamisest. 
Komisjon võib erandjuhtudel kõnealust 
tähtaega pikendada vastavalt artikli 27 
lõikes 5 osutatud nõuandemenetlusele. 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0028/329 

Muudatusettepanek  329 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

fraktsiooni PPE nimel 
Vital Moreira, Bernd Lange, Véronique De Keyser 

fraktsiooni S&D nimel 
 
Raport A7-0028/2012 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

Ühine kaubanduspoliitika 
COM(2011)0082 – C7-0069/2011 – 2011/0039(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Lisa 1 – jagu 18 – punkt 5 

Määrus (EÜ) nr 732/2008 
Artikkel 21 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kui asutamislepingu I lisaga hõlmatud 
toodete import põhjustab või ähvardab 
põhjustada tõsiseid häireid liidu turgudel 
(eriti ühes või mitmes äärepoolseimas 
piirkonnas) või nende turgude 
reguleerimismehhanismides, võib komisjon 
omal algatusel või liikmesriigi taotlusel 
pärast vastava ühisturu organisatsiooni 
korralduskomiteega konsulteerimist 
peatada sooduskorra kohaldamise 
asjaomaste toodete suhtes vastavalt artikli 
27 lõikes 6 osutatud menetlusele. 

Kui asutamislepingu I lisaga hõlmatud 
toodete import põhjustab või ähvardab 
põhjustada tõsiseid häireid liidu turgudel 
(eriti ühes või mitmes äärepoolseimas 
piirkonnas) või nende turgude 
reguleerimismehhanismides, võib komisjon 
omal algatusel või liikmesriigi taotlusel 
pärast vastava ühisturu organisatsiooni 
korralduskomiteega konsulteerimist 
peatada sooduskorra kohaldamise 
asjaomaste toodete suhtes vastavalt artikli 
27 lõikes 5 osutatud nõuandemenetlusele. 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0028/330 

Muudatusettepanek  330 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

fraktsiooni PPE nimel 
Jörg Leichtfried, Bernd Lange, Véronique De Keyser 

fraktsiooni S&D nimel 
 
Raport A7-0028/2012 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

Ühine kaubanduspoliitika 
COM(2011)0082 – C7-0069/2011 – 2011/0039(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Lisa 1 – jagu 18 – punkt 7 a (uus) 
Määrus (EÜ) nr 732/2008 
Artikkel 27a (uus) 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 7 a. Lisatakse järgmine artikkel. 

 „Artikkel 27a 

 
1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu 

delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis 

sätestatud tingimustel. 

 
2. Artikli 10 lõikes 2, artikli 11 lõigetes 7 

ja 8, artikli 16 lõikes 3, artikli 19 lõigetes 

4 ja 5 ning artiklis 25 osutatud volitused 

võtta vastu delegeeritud õigusakte 

delegeeritakse komisjonile viieks aastaks. 

Komisjon esitab delegeeritud volituste 

kohta aruande hiljemalt 9 kuud enne 

viieaastase tähtaja möödumist. Volituste 

delegeerimist pikendatakse automaatselt 

sama pikaks ajavahemikuks, välja arvatud 

juhul, kui Euroopa Parlament või 

nõukogu esitab hiljemalt kolm kuud enne 

vastava ajavahemiku lõppu pikendamise 

kohta vastuväite. 

 
3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 

artikli 10 lõikes 2, artikli 11 lõigetes 7 ja 

8, artikli 16 lõikes 3, artikli 19 lõigetes 4 

ja 5 ning artiklis 25 osutatud volituste 

delegeerimise igal ajal tagasi võtta. 

Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
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otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 

Otsus jõustub järgmisel päeval pärast 

selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas 

või otsuses nimetatud hilisemal 

kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud 

delegeeritud õigusaktide kehtivust. 

 
4. Niipea kui komisjon on delegeeritud 

õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal 

ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule. 

 
5. Artikli 10 lõike 2, artikli 11 lõigete 7 ja 

8, artikli 16 lõike 3, artikli 19 lõigete 4 ja 

5 ning artikli 25 kohaselt vastu võetud 

delegeeritud õigusakt jõustub ainult 

juhul, kui Euroopa Parlament ega 

nõukogu ei ole esitanud selle kohta 

vastuväiteid kahe kuu jooksul alates 

hetkest, kui õigusakt Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule teatavaks 

tehti, või kui Euroopa Parlament ja 

nõukogu on enne nimetatud ajavahemiku 

möödumist teatanud, et ei kavatse 

vastuväiteid esitada. Euroopa Parlamendi 

või nõukogu algatusel pikendatakse seda 

tähtaega nelja kuu võrra.” 

Or. en 

 
 


