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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 3 a (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 16

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

3a) Artikkel 16 asendatakse 
järgmisega:

Artikkel 16 „Artikkel 16

Riiklikest sekkumisvarudest võõrandamise 
üldpõhimõtted

Riiklikest sekkumisvarudest võõrandamise 
üldpõhimõtted

1. Riikliku sekkumise raames ostetud 
tooteid võõrandades tuleb:

1. Riikliku sekkumise raames ostetud 
tooteid võõrandades tuleb:

a) vältida turu mis tahes häirimist, a) vältida turu mis tahes häirimist,

b) tagada ostjate võrdne ligipääs 
kaupadele ja võrdne kohtlemine ning

b) tagada ostjate võrdne ligipääs 
kaupadele ja võrdne kohtlemine ning

c) järgida ELi toimimise lepingu 
kohaselt sõlmitud rahvusvahelistest 
kokkulepetest tulenevaid kohustusi.

c) järgida ELi toimimise lepingu 
kohaselt sõlmitud rahvusvahelistest 
kokkulepetest tulenevaid kohustusi.

2. Riikliku sekkumise raames kokku 
ostetud tooteid võib võõrandada, tehes 
need kättesaadavaks asjaomastes liidu 
õigusaktides sätestatud liidus enim puudust 
kannatavatele isikutele toiduabi jaotamise 

2. Riikliku sekkumise raames kokku 
ostetud tooteid võib võõrandada, tehes 
need kättesaadavaks asjaomastes liidu 
õigusaktides sätestatud liidus enim puudust 
kannatavatele isikutele toiduabi jaotamise 
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programmi jaoks. Sel juhul vastab selliste 
toodete arvestuslik väärtus käesoleva 
määruse artikli 14 lõikes 2 osutatud 
asjaomasele kindlaksmääratud riikliku 
sekkumise hinnatasemele.

programmi jaoks. Sel juhul vastab selliste 
toodete arvestuslik väärtus käesoleva 
määruse artikli 14 lõikes 2 osutatud 
asjaomasele kindlaksmääratud riikliku 
sekkumise hinnatasemele.

2a. Liikmesriigid teatavad komisjonile 
andmed ettevõtete kohta, kes on riiklikku 
sekkumist kasutanud, samuti riiklike 
sekkumisvarude ostjate kohta.

3. Igal aastal teeb komisjon avalikuks 
tingimuste üksikasjad, mille alusel riikliku 
sekkumise raames kokku ostetud tooteid 
eelmise aasta jooksul müüdi.

3. Igal aastal teeb komisjon avalikuks 
tingimuste üksikasjad, mille alusel riikliku 
sekkumise raames kokku ostetud tooteid 
eelmise aasta jooksul osteti, kui see on 
asjakohane, ja müüdi. Need üksikasjad 
sisaldavad ettevõtete andmeid, 
asjaomaseid koguseid ning ostu- ja 
müügihindu.“

Or. en
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Ühine põllumajanduspoliitika – ÜTK määruse ja muude määruste muutmine
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 a (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 68

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

5a) Artikkel 68 asendatakse 
järgmisega:

Artikkel 68 „Artikkel 68

Üleminekusätted Üleminekusätted

1. Kooskõlas määruse (EÜ) nr 
1234/2007 artiklitega 85h, 85i ja 85k võib 
tootjatele enne 31. detsembrit 2015 antud 
istutusõiguse, mida need tootjad ei ole 
kasutanud ning mis nimetatud kuupäeval 
kehtib, lugeda alates 1. jaanuarist 2016 
käesoleva peatüki alusel antavaks loaks.

1. Kooskõlas määruse (EÜ) nr 
1234/2007 artiklitega 85h, 85i ja 85k võib 
tootjatele enne 31. detsembrit 2015 antud 
istutusõiguse, mida need tootjad ei ole 
kasutanud ning mis nimetatud kuupäeval 
kehtib, lugeda alates 1. jaanuarist 2016 
käesoleva peatüki alusel antavaks loaks.

Selline üleminek toimub taotluse alusel, 
mille need tootjad peavad esitama enne 31. 
detsembrit 2015. Liikmesriigid võivad 
otsustada lubada tootjatel esitada kuni 31. 
detsembrini 2020 taotlusi nende õiguste 
muutmiseks loaks.

Selline üleminek toimub taotluse alusel, 
mille need tootjad peavad esitama enne 31. 
detsembrit 2015. Liikmesriigid võivad 
otsustada lubada tootjatel esitada kuni 31. 
detsembrini 2020 taotlusi nende õiguste 
muutmiseks loaks.
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1a. Pärast 31. detsembrit 2020 jäävad 
istutusõigustega hõlmatud alad, mida ei 
ole muudetud lubadeks, liikmesriikide 
käsutusse, kes võivad need artikli 66 
kohaselt ümber jaotada hiljemalt 
31. detsembriks 2023.

2. Lõike 1 alusel antavatel lubadel on 
sama pikk kehtivusaeg kui lõikes 1 
osutatud istutusõiguseks antavatel lubadel. 
Kui nimetatud load jäetakse kasutamata, 
kaotavad nad kehtivuse hiljemalt 
31. detsembril 2018, või kui liikmesriigid 
on teinud lõike 1 teises lõigus osutatud 
otsuse, hiljemalt 31. detsembril 2023.

2. Lõigete 1 ja 1a alusel antavatel 
lubadel on sama pikk kehtivusaeg kui 
lõikes 1 osutatud istutusõiguseks antavatel 
lubadel. Kui nimetatud load jäetakse 
kasutamata, kaotavad nad kehtivuse 
hiljemalt 31. detsembril 2018, või kui 
liikmesriigid on teinud lõike 1 teises lõigus 
osutatud otsuse, hiljemalt 31. detsembril 
2028.

3. Lõike 1 alusel antud loaga 
hõlmatud alasid ei arvestata artikliga 63 
kaetud alade hulka.

3. Lõike 1 alusel antud loaga 
hõlmatud alasid ei arvestata artikliga 63 
kaetud alade hulka.“

Or. en
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 b (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 75

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

5b) Artikkel 75 asendatakse 
järgmisega:

Artikkel 75 „Artikkel 75

Kehtestamine ja sisu Kehtestamine ja sisu

1. Turustamisstandardeid võib 
kohaldada ühe või mitme allpool loetletud 
sektori ja toote suhtes:

1. Turustamisstandardeid võib 
kohaldada ühe või mitme allpool loetletud 
sektori ja toote suhtes:

a) oliiviõli ja lauaoliivid; a) oliiviõli ja lauaoliivid;

b) puu- ja köögivili; b) puu- ja köögivili;

c) töödeldud puu- ja köögivili; c) töödeldud puu- ja köögivili;

d) banaanid; d) banaanid;

e) elustaimed; e) elustaimed;

f) munad; f) munad;

g) linnuliha; g) linnuliha;

h) inimtoiduks ettenähtud h) inimtoiduks ettenähtud võiderasvad;
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võiderasvad;

i) humal. i) humal;
ia) riis;
ib) piim ja piimatooted;
ic) mesi ja mesitarudest saadavad 
tooted;
id) veise- ja vasikaliha;
ie) lambaliha;
if) sealiha;
ig) kanep.

2. Selleks et võtta arvesse tarbijate 
ootusi ja parandada põllumajandustoodete 
tootmise ja turustamisega seotud 
majandustingimusi ning käesoleva artikli 
lõigetega 1 ja 4 hõlmatud 
põllumajandustoodete kvaliteeti, on 
komisjonil õigus võtta kooskõlas artikliga 
227 vastu delegeeritud õigusakte, milles 
käsitletakse sektori- või tootepõhiseid 
turustamisstandardeid kõigil 
turustusetappidel, samuti selliste 
standardite kohaldamisel tehtavaid 
erandeid, et kohaneda pidevalt muutuvate 
turutingimuste ja tarbijate uute 
nõudmistega, võtta arvesse asjaomaste 
rahvusvaheliste standardite arengusuundi ja 
vältida takistuste tekitamist tootearendusel.

2. Selleks et võtta arvesse tarbijate 
ootusi ja parandada põllumajandustoodete 
tootmise ja turustamisega seotud 
majandustingimusi ning käesoleva artikli 
lõigetega 1 ja 4 hõlmatud 
põllumajandustoodete kvaliteeti, on 
komisjonil õigus võtta kooskõlas artikliga 
227 vastu delegeeritud õigusakte, milles 
käsitletakse sektori- või tootepõhiseid 
turustamisstandardeid kõigil 
turustusetappidel, samuti selliste 
standardite kohaldamisel tehtavaid 
erandeid, et kohaneda pidevalt muutuvate 
turutingimuste ja tarbijate uute 
nõudmistega, võtta arvesse asjaomaste 
rahvusvaheliste standardite arengusuundi ja 
vältida takistuste tekitamist tootearendusel.

3. Ilma et see piiraks Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 
nr 1169/2011 (27) artikli 26 kohaldamist, 
võivad lõikes 1 osutatud 
turustamisstandardid hõlmata ühte või 
mitut järgmistest nõuetest, mis määratakse 
kindlaks sektori- või tootepõhiselt ning 
põhinevad iga sektori eripäral, vajadusel 
reguleerida turuleviimist ning käesoleva 
artikli lõikes 5 määratletud tingimustel:

3. Ilma et see piiraks Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 
nr 1169/2011 (27) artikli 26 kohaldamist, 
võivad lõikes 1 osutatud 
turustamisstandardid hõlmata ühte või 
mitut järgmistest nõuetest, mis määratakse 
kindlaks sektori- või tootepõhiselt ning 
põhinevad iga sektori eripäral, vajadusel 
reguleerida turuleviimist ning käesoleva 
artikli lõikes 5 määratletud tingimustel:

a) tehnilised mõisted, nimetused ja 
müüginimetused muude kui artiklis 78 
sätestatud sektorite puhul;

a) tehnilised mõisted, nimetused ja 
müüginimetused muude kui artiklis 78 
sätestatud sektorite puhul;

b) klassifitseerimiskriteeriumid, nagu 
klassidesse liigitamine, kaal, suurus, vanus, 
kategooria;

b) klassifitseerimiskriteeriumid, nagu 
klassidesse liigitamine, kaal, suurus, vanus, 
kategooria;
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c) liigid, taimesort või loomatõug või 
kaubanduslik tüüp;

c) liigid, taimesort või loomatõug või 
kaubanduslik tüüp;

d) esitusviis, kohustuslike 
turustamisstandarditega seotud märgistus, 
pakend, pakkimiskeskuste suhtes 
kohaldatavad eeskirjad, märgistamine, 
saagikoristusaasta ja eritingimuste 
kasutamine, ilma et see piiraks artiklite 92–
123 kohaldamist;

d) esitusviis, kohustuslike 
turustamisstandarditega seotud märgistus, 
pakend, pakkimiskeskuste suhtes 
kohaldatavad eeskirjad, märgistamine, 
saagikoristusaasta ja eritingimuste 
kasutamine, ilma et see piiraks artiklite 92–
123 kohaldamist;

e) kriteeriumid, nagu välimus, 
konsistents, vastavus, tooteomadused ja 
veesisalduse protsent;

e) kriteeriumid, nagu välimus, 
konsistents, vastavus, tooteomadused ja 
veesisalduse protsent;

f) tootmises kasutatud teatavad ained, 
koostisosad või koostisained, sealhulgas 
nende kvantitatiivne sisaldus, puhtus ja 
identifitseerimine;

f) tootmises kasutatud teatavad ained, 
koostisosad või koostisained, sealhulgas 
nende kvantitatiivne sisaldus, puhtus ja 
identifitseerimine;

g) tootmistüüp ja tootmismeetod, 
sealhulgas veinivalmistustavad, ning 
säästva tootmise arenenud süsteemid;

g) tootmistüüp ja tootmismeetod, 
sealhulgas veinivalmistustavad, 
loomasööda valmistamise tavad ning 
säästva tootmise arenenud süsteemid;

h) virrete ja veinide kupaaž ja 
segamine, sealhulgas nende mõisted ja 
nende suhtes kehtivad piirangud;

h) virrete ja veinide kupaaž ja 
segamine, sealhulgas nende mõisted ja 
nende suhtes kehtivad piirangud;

i) kogumise sagedus, tarnimine, 
säilitamine ja käitlemine, säilitamismeetod 
ja -temperatuur, ladustamine ja transport;

i) kogumise sagedus, tarnimine, 
säilitamine ja käitlemine, säilitamismeetod 
ja -temperatuur, ladustamine ja transport;

j) põllumajandustootmise asukoht 
ja/või päritolu, välja arvatud linnuliha ja 
võiderasvad;

j) põllumajandustootmise asukoht 
ja/või päritolu;

k) piirangud seoses teatavate ainete 
kasutamisega ja tegevuste rakendamisega;

k) piirangud seoses teatavate ainete 
kasutamisega ja tegevuste rakendamisega;

l) erikasutus; l) erikasutus;

m) tingimused, millega reguleeritakse 
selliste toodete müümist, valdamist, 
ringlust ja kasutamist, mis ei vasta lõike 1 
kohaselt vastu võetud 
turustamisstandarditele või artiklis 78 
osutatud mõistetele, nimetustele ja 
müüginimetustele, ning kõrvalsaaduste 
kõrvaldamist.

m) tingimused, millega reguleeritakse 
selliste toodete müümist, valdamist, 
ringlust ja kasutamist, mis ei vasta lõike 1 
kohaselt vastu võetud 
turustamisstandarditele või artiklis 78 
osutatud mõistetele, nimetustele ja 
müüginimetustele, ning kõrvalsaaduste 
kõrvaldamist;
ma) loomade heaolu.

4. Lisaks lõikele 1 võib 
turustamisstandardeid kohaldada 

4. Lisaks lõikele 1 võib 
turustamisstandardeid kohaldada 
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veinisektori suhtes. Kõnealusele sektorile 
kohaldatakse lõike 3 punkte f, g, h, k ja m.

veinisektori suhtes. Kõnealusele sektorile 
kohaldatakse lõike 3 punkte f, g, h, k ja m.

5. Käesoleva artikli lõike 1 kohaselt 
vastu võetud sektori- või tootepõhised 
turustamisstandardid kehtestatakse ilma, et 
see piiraks artiklite 84–88 ja IX lisa 
kohaldamist ning võttes arvesse:

5. Käesoleva artikli lõike 1 kohaselt 
vastu võetud sektori- või tootepõhised 
turustamisstandardid kehtestatakse ilma, et 
see piiraks artiklite 84–88 ja IX lisa 
kohaldamist ning võttes arvesse:

a) asjaomase toote eripära; a) asjaomase toote eripära;

b) vajadust tagada tingimused toodete 
turuleviimise hõlbustamiseks;

b) vajadust tagada tingimused toodete 
turuleviimise hõlbustamiseks;

c) tootjate huvi anda teavet toodete 
omaduste ja põllumajandustootmise eripära 
kohta ning tarbijate huvi saada toote kohta 
piisavat ja läbipaistvat teavet, sealhulgas 
tootmiskoha kohta, mis määratakse 
kindlaks iga juhtumi puhul eraldi, lähtudes 
geograafilisest asukohast, pärast seda, kui 
on eelkõige hinnatud ettevõtjate kulusid ja 
halduskoormust, ning tootjale ja 
lõpptarbijale pakutavaid soodustusi;

c) tootjate huvi anda teavet toodete 
omaduste ja põllumajandustootmise eripära 
kohta ning tarbijate huvi saada toote kohta 
piisavat ja läbipaistvat teavet, sealhulgas 
tootmiskoha kohta, mis määratakse 
kindlaks iga juhtumi puhul eraldi, lähtudes 
geograafilisest asukohast, pärast seda, kui 
on eelkõige hinnatud ettevõtjate kulusid ja 
halduskoormust, ning tootjale ja 
lõpptarbijale pakutavaid soodustusi;

d) meetodeid, mis on kättesaadavad 
toodete füüsikaliste, keemiliste ja 
organoleptiliste omaduste 
kindlaksmääramiseks;

d) meetodeid, mis on kättesaadavad 
toodete füüsikaliste, keemiliste ja 
organoleptiliste omaduste 
kindlaksmääramiseks;

e) rahvusvaheliste asutuste vastu 
võetud standardsoovitused;

e) rahvusvaheliste asutuste vastu 
võetud standardsoovitusi;

f) vajadust säilitada toodete 
looduslikud ja peamised omadused ning 
vältida asjaomase toote koostise 
märkimisväärset muutust.

f) vajadust säilitada toodete 
looduslikud ja peamised omadused ning 
vältida asjaomase toote koostise 
märkimisväärset muutust.

6. Selleks et võtta arvesse tarbijate 
ootusi ja vajadust parandada 
põllumajandustoodete tootmise ja 
turustamise kvaliteeti ja sellega seotud 
majandustingimusi, on komisjonil õigus 
võtta kooskõlas artikliga 227 vastu 
delegeeritud õigusakte, et muuta lõikes 1 
osutatud sektorite loetelu. Sellised 
delegeeritud õigusaktid piirduvad rangelt 
tarbijate muutuvast nõudlusest, tehnilisest 
arengust või tootearendusest tulenevate 
tõendatud vajadustega ning nende 
õigusaktide kohta koostatakse komisjoni 
aruanne Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule, milles hinnatakse eelkõige 

6. Selleks et võtta arvesse tarbijate 
ootusi ja vajadust parandada 
põllumajandustoodete tootmise ja 
turustamise kvaliteeti ja sellega seotud 
majandustingimusi, on komisjonil õigus 
võtta kooskõlas artikliga 227 vastu 
delegeeritud õigusakte, et muuta lõikes 1 
osutatud sektorite loetelu. Sellised 
delegeeritud õigusaktid piirduvad rangelt 
tarbijate muutuvast nõudlusest, tehnilisest 
arengust või tootearendusest tulenevate 
tõendatud vajadustega ning nende 
õigusaktide kohta koostatakse komisjoni 
aruanne Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule, milles hinnatakse eelkõige 
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tarbijate vajadusi, ettevõtjate kulusid ja 
halduskoormust, sealhulgas mõju siseturule 
ja rahvusvahelisele kaubandusele, ning 
tootjatele ja lõpptarbijatele pakutavaid 
soodustusi.

tarbijate vajadusi, ettevõtjate kulusid ja 
halduskoormust, sealhulgas mõju siseturule 
ja rahvusvahelisele kaubandusele, ning 
tootjatele ja lõpptarbijatele pakutavaid 
soodustusi.“
(Allmärkus nr 27 lõikes 3 jääb muutmata.)

Or. en
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Eric Andrieu
Ühine põllumajanduspoliitika – ÜTK määruse ja muude määruste muutmine
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 93

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

9) Artikkel 9 asendatakse järgmisega:
Artikkel 93 „Artikkel 93

Mõisted Mõisted

1. Käesolevas jaos kasutatakse 
järgmisi mõisteid:

1. Käesolevas jaos kasutatakse 
järgmisi mõisteid:

a) „päritolunimetus” – piirkonna, 
konkreetse koha või nõuetekohaselt 
põhjendatud erandjuhtudel riigi nimi, mida 
kasutatakse, et kirjeldada artikli 92 lõikes 1 
osutatud toodet, mis vastab järgmistele 
nõuetele:

a) „päritolunimetus“ – piirkonna, 
konkreetse koha või nõuetekohaselt 
põhjendatud erandjuhtudel riigi nimi või 
traditsiooniliselt konkreetses kohas 
kasutatav nimetus, mida kasutatakse, et 
kirjeldada artikli 92 lõikes 1 osutatud 
toodet:

i) toote kvaliteet ja omadused 
tulenevad valdavalt või eranditult teatavast 
geograafilisest piirkonnast koos sellele 
omaste looduslike tingimuste ja 
inimtegevusega;

i) toote kvaliteet ja omadused 
tulenevad valdavalt või eranditult teatavast 
geograafilisest piirkonnast koos sellele 
omaste looduslike tingimuste ja 
inimtegevusega;
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ii) viinamarjad, millest toode on 
valmistatud, pärinevad eranditult 
kõnealusest geograafilisest piirkonnast;

ii) viinamarjad, millest toode on 
valmistatud, pärinevad eranditult 
kõnealusest geograafilisest piirkonnast;

iii) tootmine toimub kõnealuses 
geograafilises piirkonnas ning

iii) tootmine toimub kõnealuses 
geograafilises piirkonnas ning

iv) toode on saadud viinamarjasortidest, 
mis kuuluvad Vitis vinifera liiki;

iv) toode on saadud viinamarjasortidest, 
mis kuuluvad Vitis vinifera liiki;

b) „geograafiline tähis” – piirkonnale, 
konkreetsele kohale või nõuetekohaselt 
põhjendatud erandjuhtudel riigile viitav 
tähis, mida kasutatakse, et kirjeldada artikli 
92 lõikes 1 osutatud toodet, mis vastab 
järgmistele nõuetele:

b) „geograafiline tähis” – piirkonnale, 
konkreetsele kohale või nõuetekohaselt 
põhjendatud erandjuhtudel riigile viitav 
tähis, mida kasutatakse, et kirjeldada artikli 
92 lõikes 1 osutatud toodet, mis vastab 
järgmistele nõuetele:

i) sellel on eriline kvaliteet, maine või 
muud omadused, mis tulenevad peamiselt 
sellest geograafilisest piirkonnast;

i) sellel on eriline kvaliteet, maine või 
muud omadused, mis tulenevad peamiselt 
sellest geograafilisest piirkonnast;

ii) vähemalt 85 % selle 
valmistamiseks kasutatavatest 
viinamarjadest pärinevad eranditult 
kõnealusest geograafilisest piirkonnast;

ii) vähemalt 85 % selle valmistamiseks 
kasutatavatest viinamarjadest pärinevad 
eranditult kõnealusest geograafilisest 
piirkonnast;

iii) tootmine toimub kõnealuses 
geograafilises piirkonnas ning

iii) selle tootmine toimub kõnealuses 
geograafilises piirkonnas ning

iv) see on saadud viinamarjasortidest, 
mis kuuluvad Vitis vinifera liiki või Vitis 
vinifera liikide ja muude perekonna Vitis 
liikide ristandite hulka.

iv) see on saadud viinamarjasortidest, 
mis kuuluvad Vitis vinifera liiki või Vitis 
vinifera liikide ja muude perekonna Vitis 
liikide ristandite hulka.

2. Teatavad traditsiooniliselt 
kasutatavad nimetused on 
päritolunimetused, kui:

2. Teatavad traditsiooniliselt 
kasutatavad nimetused on 
päritolunimetused, kui:

a) need tähistavad veini; a) need tähistavad veini;

b) need viitavad geograafilisele 
nimele;

b) need viitavad geograafilisele 
nimele;

c) täidavad lõike 1 punkti a 
alapunktides i–iv osutatud nõudeid ning

c) need täidavad lõike 1 punkti a 
alapunktides i–iv osutatud nõudeid ning

d) need on läbinud käesolevas alajaos 
sätestatud päritolunimetuse ja geograafilise 
tähise kaitse alla võtmise menetluse.

d) need on läbinud käesolevas alajaos 
sätestatud päritolunimetuse ja geograafilise 
tähise kaitse alla võtmise menetluse.

3. Päritolunimetused ja geograafilised 
tähised, sealhulgas need, mis on seotud 
kolmandate riikide geograafiliste 
piirkondadega, võetakse liidu kaitse alla 
käesolevas alajaos sätestatud eeskirjade 
alusel.

3. Päritolunimetused ja geograafilised 
tähised, sealhulgas need, mis on seotud 
kolmandate riikide geograafiliste 
piirkondadega, võetakse liidu kaitse alla 
käesolevas alajaos sätestatud eeskirjade 
alusel.
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4. Lõike 1 punkti a alapunktis iii 
osutatud tootmine hõlmab igasuguseid 
toiminguid alates viinamarjade 
koristamisest kuni veinivalmistamise 
lõpuni, kuid mitte valmistusjärgset 
protsessi.

4. Lõike 1 punkti a alapunktis iii 
osutatud tootmine hõlmab igasuguseid 
toiminguid alates viinamarjade 
koristamisest kuni veinivalmistamise 
lõpuni, kuid mitte valmistusjärgset 
protsessi.

5. Lõike 1 punkti b alapunkti ii 
kohaldamisel peab viinamarjakogus, mis 
võib kuni 15 % määral pärineda 
väljastpoolt kindlaks määratud piirkonda, 
pärinema sellest liikmesriigist või 
kolmandast riigist, kus kindlaks määratud 
piirkond asub.

5. Lõike 1 punkti b alapunkti ii 
kohaldamisel peab viinamarjakogus, mis 
võib kuni 15 % määral pärineda 
väljastpoolt kindlaks määratud piirkonda, 
pärinema sellest liikmesriigist või 
kolmandast riigist, kus kindlaks määratud 
piirkond asub.“

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/236

Muudatusettepanek 236
Eric Andrieu
fraktsiooni S&D nimel
Anne Sander
fraktsiooni PPE nimel
Jérémy Decerle
fraktsiooni Renew nimel
Benoît Biteau
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Ruža Tomašić
fraktsiooni ECR nimel
Petros Kokkalis
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Raport A8-0198/2019
Eric Andrieu
Ühine põllumajanduspoliitika – ÜTK määruse ja muude määruste muutmine
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 94

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

10) Artikkel 94 asendatakse 
järgmisega:

Artikkel 94 „Artikkel 94

Kaitsetaotlused Kaitsetaotlused

1. Päritolunimetuste või geograafiliste 
tähiste nimede kaitsetaotlused peavad 
hõlmama tehnilist toimikut, milles 
sisaldub:

1. Päritolunimetuste või geograafiliste 
tähiste nimede kaitsetaotlused peavad 
hõlmama järgmist:

a) kaitstav nimetus a) kaitstav nimetus;
b) taotleja nimi ja aadress; b) taotleja nimi ja aadress;

c) lõikes 2 osutatud tootespetsifikaat 
ning

c) lõikes 2 osutatud tootespetsifikaat 
ning

d) koonddokument, milles esitatakse 
kokkuvõte lõikes 2 osutatud 
tootespetsifikaadist.

d) koonddokument, milles esitatakse 
kokkuvõte lõikes 2 osutatud 
tootespetsifikaadist.

2. Tootespetsifikaat võimaldab 
huvitatud isikutel kontrollida 

2. Tootespetsifikaat võimaldab 
huvitatud isikutel kontrollida 
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päritolunimetuse või geograafilise tähisega 
seonduvaid tootmistingimusi. 
Tootespetsifikaat sisaldab vähemalt:

päritolunimetuse või geograafilise tähisega 
seonduvaid tootmistingimusi. 
Tootespetsifikaat sisaldab vähemalt:

a) kaitstavat nimetust; a) kaitstavat nimetust;

b) veini või veinide kirjeldust: b) veini või veinide kirjeldust:

i) päritolunimetusega seonduvate 
põhiliste analüütiliste ja organoleptiliste 
omaduste kirjeldust;

i) päritolunimetusega seonduvate 
põhiliste analüütiliste ja organoleptiliste 
omaduste kirjeldust;

ii) geograafilise tähisega seonduvate 
põhiliste analüütiliste omaduste kirjeldust 
ning samuti organoleptiliste omaduste 
hinnangut või märget selliste omaduste 
kohta;

ii) geograafilise tähisega seonduvate 
põhiliste analüütiliste omaduste kirjeldust 
ning samuti organoleptiliste omaduste 
hinnangut või märget selliste omaduste 
kohta;

c) kui see on kohaldatav, veini või 
veinide valmistamiseks kasutatavaid 
eritavasid ning veini või veinide 
valmistamisel kehtivaid asjakohaseid 
piiranguid;

c) kui see on kohaldatav, veini või 
veinide valmistamiseks kasutatavaid 
eritavasid ning veini või veinide 
valmistamisel kehtivaid asjakohaseid 
piiranguid;

d) asjaomase geograafilise piirkonna 
piiritlust;

d) asjaomase geograafilise piirkonna 
piiritlust;

e) maksimaalset saagikust hektari 
kohta;

e) maksimaalset saagikust hektari 
kohta;

f) andmeid veiniviinamarjasordi või -
sortide kohta, millest vein või veinid on 
saadud;

f) andmeid veiniviinamarjasordi või -
sortide kohta, millest vein või veinid on 
saadud;

g) üksikasju, mis kinnitavad seost, 
millele on osutatud artikli 93 lõike 1 
punkti a alapunktis i või olenevalt 
olukorrast punkti b alapunktis i;

g) üksikasju, mis kinnitavad järgmisi 
seoseid:

i) kaitstud päritolunimetuse puhul: 
toote kvaliteedi või omaduste ning 
geograafilise keskkonna ja osutatud 
geograafilise keskkonna looduslikke 
tingimusi ja inimtegevust puudutavate 
üksikasjade vaheline seos, millele on 
osutatud artikli 93 lõike 1 punkti a 
alapunktis i;
ii) kaitstud geograafilise tähise 
puhul: toote teatava kvaliteedi, maine või 
muude omaduste ning geograafilise 
piirkonna vaheline seos, millele on 
osutatud artikli 93 lõike 1 punkti b 
alapunktis i;
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ga) kui see on kohaldatav, selle panust 
kestlikku arengusse;

h) liidu või siseriiklikes õigusaktides 
sätestatud või liikmesriikide poolt ette 
nähtud juhtudel kaitstud päritolunimetust 
või kaitstud geograafilist tähist haldava 
organisatsiooni kehtestatud kohaldatavaid 
nõudeid, võttes arvesse asjaolu, et sellised 
nõuded peavad olema objektiivsed, 
mittediskrimineerivad ja vastama liidu 
õigusele;

h) liidu või siseriiklikes õigusaktides 
sätestatud või liikmesriikide poolt ette 
nähtud juhtudel kaitstud päritolunimetust 
või kaitstud geograafilist tähist haldava 
organisatsiooni kehtestatud kohaldatavaid 
nõudeid, võttes arvesse asjaolu, et sellised 
nõuded peavad olema objektiivsed, 
mittediskrimineerivad ja vastama liidu 
õigusele;

i) tootespetsifikaatide tingimuste 
täitmist kontrollivate asutuste või 
organisatsioonide nimi ja aadress ning 
nende konkreetsed ülesanded.

i) tootespetsifikaatide tingimuste 
täitmist kontrollivate asutuste või 
organisatsioonide nime ja aadressi ning 
nende konkreetseid ülesandeid.

3. Kui kaitsetaotlus on seotud 
kolmanda riigi geograafilise piirkonnaga, 
sisaldab see lisaks lõigetes 1 ja 2 sätestatud 
andmetele tõendit, et kõnealune nimetus on 
kaitstud selle päritolumaal.

3. Kui kaitsetaotlus on seotud 
kolmanda riigi geograafilise piirkonnaga, 
sisaldab see lisaks lõigetes 1 ja 2 sätestatud 
andmetele tõendit, et kõnealune nimetus on 
kaitstud selle päritolumaal.“

Or. en
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Muudatusettepanek 237
Eric Andrieu
fraktsiooni S&D nimel
Anne Sander
fraktsiooni PPE nimel
Jérémy Decerle
fraktsiooni Renew nimel
Benoît Biteau
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Ruža Tomašić
fraktsiooni ECR nimel
Petros Kokkalis
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Raport A8-0198/2019
Eric Andrieu
Ühine põllumajanduspoliitika – ÜTK määruse ja muude määruste muutmine
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 14 a (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 105

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

14a) Artikkel 105 asendatakse 
järgmisega:

Artikkel 105 „Artikkel 105

Tootespetsifikaatide muutmine Tootespetsifikaatide muutmine

Artiklis 95 sätestatud tingimustele vastav 
taotleja võib taotleda kaitstud 
päritolunimetuse või kaitstud geograafilise 
tähise tootespetsifikaadi muutmise 
heakskiitmist, eelkõige selleks, et võtta 
arvesse teaduse ja tehnika edusamme või 
piiritleda uuesti artikli 94 lõike 2 teise 
lõigu punktis d osutatud geograafiline 
piirkond. Taotlustes kirjeldatakse ja 
põhjendatakse taotletud muudatusi.

1. Artiklis 95 sätestatud tingimustele 
vastav taotleja võib taotleda kaitstud 
päritolunimetuse või kaitstud geograafilise 
tähise tootespetsifikaadi muutmise 
heakskiitmist, eelkõige selleks, et võtta 
arvesse teaduse ja tehnika edusamme või 
piiritleda uuesti artikli 94 lõike 2 teise 
lõigu punktis d osutatud geograafiline 
piirkond. Taotlustes kirjeldatakse ja 
põhjendatakse taotletud muudatusi.

1a. Tootespetsifikaadi muudatused 
liigitatakse kahte kategooriasse vastavalt 
nende olulisusele: muudatused, mille 
korral on vaja kohaldada vastuväite 
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esitamise menetlust liidu tasandil („liidu 
muudatus“) ja muudatused, millega 
tegeletakse liikmesriigi või kolmanda riigi 
tasandil („standardmuudatus“).
Muudatust loetakse liidu muudatuseks, 
kui:
a) see hõlmab kaitstud 
päritolunimetuse või kaitstud 
geograafilise tähise nimetuse muutmist;
b) see seisneb VII lisa II osas 
osutatud viinamarjasaaduste kategooria 
muutmises, kustutamises või lisamises;
c) see võib kaotada artikli 93 lõike 1 
punkti a alapunktis i või punkti b 
alapunktis i osutatud seose;
d) see sisaldab täiendavaid piiranguid 
toote turustamisele.
Kolmanda riigi või kolmanda riigi tootja 
esitatud liidu muudatuste taotlus peab 
sisaldama tõendeid, et taotletav muudatus 
on kooskõlas asjaomases kolmandas riigis 
päritolunimetuste või geograafiliste 
tähiste kaitsmise suhtes kohaldatava 
õigusega.
Kõiki muid muudatusi loetakse 
standardmuudatusteks.
1b. Ajutine muudatus on 
standardmuudatus, mis puudutab 
tootespetsifikaadi ajutist muutmist, mis 
tuleneb kohustuslike sanitaar- või 
fütosanitaarmeetmete kehtestamisest 
ametiasutuste poolt või mis on seotud 
pädevate asutuste poolt ametlikult 
tunnustatud loodusõnnetuste või 
ebasoodsate ilmastikutingimustega.
1c. Muudatuse puhul 
tootmistingimustes, mis on seotud 
viinapuudega, mis on ette nähtud kaitstud 
päritolunimetusega toote tootmiseks, jääb 
olemasolevate viinapuude suhtes kehtima 
õigus toota kaitstud päritolunimetusega 
toodet tootespetsifikaadis täpsustatud 
ajavahemiku jooksul ja hiljemalt ajani, 
mil nad välja juuritakse.“
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Or. en
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Muudatusettepanek 238
Eric Andrieu
fraktsiooni S&D nimel
Anne Sander
fraktsiooni PPE nimel
Jérémy Decerle
fraktsiooni Renew nimel
Benoît Biteau
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Ruža Tomašić
fraktsiooni ECR nimel
Petros Kokkalis
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Raport A8-0198/2019
Eric Andrieu
Ühine põllumajanduspoliitika – ÜTK määruse ja muude määruste muutmine
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 a (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 153

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

22a) Artikkel 153 asendatakse 
järgmisega:

Artikkel 153 „Artikkel 153

Tootjaorganisatsioonide põhikiri Tootjaorganisatsioonide põhikiri

1. Tootjaorganisatsiooni põhikiri 
nõuab selle tootjatest liikmetelt eelkõige:

1. Tootjaorganisatsiooni põhikiri 
nõuab selle tootjatest liikmetelt eelkõige:

a) tootjaorganisatsioonis vastu võetud 
eeskirjade kohaldamist, mis käsitlevad 
aruandlust toodangu kohta, toodangut, 
turustamist ja keskkonnakaitset;

a) tootjaorganisatsioonis vastu võetud 
eeskirjade kohaldamist, mis käsitlevad 
aruandlust toodangu kohta, toodangut, 
turustamist ja keskkonnakaitset;

b) kuulumist toote puhul ainult ühte 
tootjaorganisatsiooni; sellegipoolest võib 
liikmesriik nõuetekohaselt põhjendatud 
juhtudel sellest tingimusest kõrvale 
kalduda, kui tootjatest liikmetel on kaks 
eraldi tootmisüksust, mis asuvad 
erinevates geograafilistes piirkondades;

b) kuulumist toote puhul ainult ühte 
tootjaorganisatsiooni;
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c) tootjaorganisatsiooni poolt 
statistilistel eesmärkidel nõutava teabe 
esitamist.

c) tootjaorganisatsiooni poolt 
statistilistel eesmärkidel nõutava teabe 
esitamist.

Sellegipoolest võib liikmesriik 
nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel 
esimese lõigu punktist b kõrvale kalduda:
i) kui tootjaliikmetel on kaks eraldi 
tootmisüksust, mis asuvad erinevates 
geograafilistes piirkondades, või
ii) kui artikli 152 alusel tunnustatud 
tootjaorganisatsioon, millesse tootjad juba 
kuuluvad, on otsustanud demokraatlikult 
vastavalt lõike 2 punktile c lubada oma 
tootjaliikmetel olla teise tunnustatud 
tootjaorganisatsiooni liikmed järgmistel 
tingimustel:
– tootjaliikmetel on teatav toode, mis 
on ette nähtud eri kasutusotstarveteks, 
ning esimene tootjaorganisatsioon, kuhu 
tootjad juba kuuluvad, ei paku 
turuväljundeid teiseks kasutusotstarbeks, 
mille tootjad on oma toote jaoks ette 
näinud, või
– tootjaorganisatsiooni tootjaliikmed 
on lepingute või ühistute liikmesuse 
kaudu minevikus kohustunud tarnima osa 
oma toodetest mitmele teisele kokkuostjale 
ja vähemalt üks neist kokkuostjatest saab 
tunnustatud tootjaorganisatsiooniks.

2. Tootjaorganisatsiooni põhikirjas 
sätestatakse samuti:

2. Tootjaorganisatsiooni põhikirjas 
sätestatakse samuti:

a) lõike 1 punktis a osutatud 
eeskirjade määratlemise, vastuvõtmise ja 
muutmise kord;

a) lõike 1 punktis a osutatud 
eeskirjade määratlemise, vastuvõtmise ja 
muutmise kord;

b) liikmete kohustus maksta 
tootjaorganisatsiooni rahastamiseks 
vajalikku rahalist panust;

b) liikmete kohustus maksta 
tootjaorganisatsiooni rahastamiseks 
vajalikku rahalist panust;

c) eeskirjad, mis võimaldavad 
tootjaliikmetel demokraatlikult kontrollida 
oma organisatsiooni ja tema otsuseid;

c) eeskirjad, mis võimaldavad 
tootjaliikmetel demokraatlikult kontrollida 
oma organisatsiooni ja tema otsuseid, 
samuti tema raamatupidamisaruandeid ja 
eelarveid;

d) karistused põhikirjajärgsete 
kohustuste täitmata jätmise, eelkõige 

d) karistused põhikirjajärgsete 
kohustuste täitmata jätmise, eelkõige 
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rahalise panuse maksmata jätmise ja 
tootjaorganisatsiooni eeskirjade rikkumise 
eest;

rahalise panuse maksmata jätmise ja 
tootjaorganisatsiooni eeskirjade rikkumise 
eest;

e) uute liikmete vastuvõtmise 
eeskirjad, ja eelkõige minimaalne 
liikmeksoleku aeg, mis ei või olla lühem 
kui üks aasta;

e) uute liikmete vastuvõtmise 
eeskirjad, ja eelkõige minimaalne 
liikmeksoleku aeg, mis ei või olla lühem 
kui üks aasta;

f) organisatsiooni toimimiseks 
vajalikud raamatupidamis- ja eelarve-
eeskirjad.

f) organisatsiooni toimimiseks 
vajalikud raamatupidamis- ja eelarve-
eeskirjad.

2a. Tootjaorganisatsiooni põhikirjas 
võidakse ka ette näha, et juhul kui 
tootjaorganisatsioon vastutab oma 
tootjaliikmete osa või kõigi toodete müügi 
eest ja kui tootjaliikmed ei anna toodete 
omandiõigust üle tootjaorganisatsioonile, 
võivad need tootjaliikmed võtta ühendust 
ostjatega, välja arvatud küsimustes, mis 
on seotud kõnealuste toodete hinna või 
müügimahuga.

3. Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata piima- 
ja piimatootesektori 
tootjaorganisatsioonide suhtes.

3. Lõikeid 1, 2 ja 2a ei kohaldata 
piima- ja piimatootesektori 
tootjaorganisatsioonide suhtes.

Or. en
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Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 b (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 157

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

22b) Artikkel 157 asendatakse 
järgmisega:

Artikkel 157 „Artikkel 157

Tootmisharudevahelised organisatsioonid Tootmisharudevahelised organisatsioonid

1. Liikmesriigid võivad taotluse korral 
tunnustada artikli 1 lõikes 2 loetletud 
teatavasse sektorisse kuuluvaid 
tootmisharudevahelisi organisatsioone, 
mis:

1. Liikmesriigid võivad taotluse korral 
tunnustada artikli 1 lõikes 2 loetletud 
teatavasse sektorisse kuuluvaid 
tootmisharudevahelisi organisatsioone, 
mis:

a) koosnevad sellise 
majandustegevuse esindajatest, mis on 
seotud tootmisega ja vähemalt ühega 
järgmistest tarneahela etappidest: ühes või 
mitmes sektoris toodete töötlemine või 
nendega kauplemine, sealhulgas nende 
turustamine;

a) koosnevad sellise 
majandustegevuse esindajatest, mis on 
seotud tootmisega ja vähemalt ühega 
järgmistest tarneahela etappidest: ühes või 
mitmes sektoris toodete töötlemine või 
nendega kauplemine, sealhulgas nende 
turustamine;

b) on moodustatud kõigi või osa 
liikmesorganisatsioonide või -liitude 

b) on moodustatud kõigi või osa 
liikmesorganisatsioonide või -liitude 
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algatusel; algatusel;

c) järgivad konkreetset eesmärki, 
võttes arvesse oma liikmete ja tarbijate 
huve, millega võib olla hõlmatud eeskätt 
üks järgmistest eesmärkidest:

c) järgivad konkreetset eesmärki, 
võttes arvesse oma kõigi liikmete ja 
tarbijate huve, millega võib olla hõlmatud 
eeskätt üks järgmistest eesmärkidest:

i) tootmise ja turuga seotud 
teadlikkuse ja läbipaistvuse suurendamine, 
sealhulgas avaldades statistika 
koondandmeid tootmiskulude, hindade, 
sealhulgas vajaduse korral hinnaindeksite, 
mahtude ja eelnevalt sõlmitud lepingute 
kestuse kohta, ning analüüsides võimalikke 
edasisi turusuundumusi piirkondlikul, 
riiklikul või rahvusvahelisel tasandil;

i) tootmise ja turuga seotud 
teadlikkuse ja läbipaistvuse suurendamine 
järgmiselt:

– avaldades ja/või jagades statistika 
koondandmeid tootmiskulude, hindade, 
sealhulgas vajaduse korral hinnaindeksite, 
mahtude ja eelnevalt sõlmitud lepingute 
kestuse kohta ning andmeid tarneahela eri 
etappides jaotatud marginaalide kohta;
– analüüsides võimalikke edasisi 
turusuundumusi piirkondlikul, riiklikul või 
rahvusvahelisel tasandil;

ii) tootmispotentsiaali prognoosimine 
ja avalike turuhindade registreerimine;

ii) tootmispotentsiaali prognoosimine 
ja avalike turuhindade registreerimine;

iii) toodete turuleviimise parema 
koordineerimise toetamine, eelkõige 
teadus- ja turu-uuringute kaudu;

iii) toodete turuleviimise parema 
koordineerimise toetamine, eelkõige 
teadus- ja turu-uuringute kaudu;

iv) potentsiaalsete eksporditurgude 
uurimine;

iv) potentsiaalsete eksporditurgude 
uurimine;

v) ilma et see piiraks artiklite 148 ja 
168 kohaldamist, liidu eeskirjadele 
vastavate tüüplepingute koostamine, et 
müüa põllumajandustooteid kokkuostjatele 
ja/või tarnida töödeldud tooteid 
turustajatele ja jaemüüjatele, võttes arvesse 
vajadust saavutada õiglased 
konkurentsitingimused ja vältida 
turumoonutusi;

v) ilma et see piiraks artiklite 148 ja 
168 kohaldamist, liidu eeskirjadele 
vastavate tüüplepingute koostamine, et 
müüa põllumajandustooteid kokkuostjatele 
ja/või tarnida töödeldud tooteid 
turustajatele ja jaemüüjatele, võttes arvesse 
vajadust saavutada õiglased 
konkurentsitingimused ja vältida 
turumoonutusi; need tüüplepingud võivad 
hõlmata kahte või enamat ettevõtjat, 
kellest igaüks tegutseb tootmis-, töötlemis- 
või turustusahela erineval tasandil, ja 
sisaldavad asjakohaseid ja kergesti 
mõistetavaid näitajaid ja 
majandusnäitajaid ning lõpphinna 
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arvutamise meetodit, lähtudes 
asjakohastest tootmiskuludest ja nende 
arengust ning kasutades neid etalonina, 
võttes samas arvesse ka tootekategooriaid 
ja nende erinevaid turuvõimalusi, toodete 
väärtuse määramise näitajaid, 
põllumajandustoodete ja toiduainete 
turgudel täheldatud hindu ja nende 
varieerumist ning tootespetsifikaatide 
ülesehituse, kvaliteedi, jälgitavuse ja 
sisuga seotud kriteeriume;

vi) toodete potentsiaali täielikum 
ärakasutamine, sealhulgas 
turustusvõimaluste tasemel, ja algatuste 
arendamine, et tugevdada majanduse 
konkurentsivõimet ja innovatsiooni;

vi) toodete potentsiaali täielikum 
ärakasutamine, sealhulgas 
turustusvõimaluste tasemel, ja algatuste 
arendamine, et tugevdada majanduse 
konkurentsivõimet ja innovatsiooni;

vii) teabe jagamine ja uuringute 
teostamine, et uuendada, ratsionaliseerida, 
parandada ja kohandada tootmist ning 
vajaduse korral töötlemist ja turustamist, et 
viia tooted rohkem vastavusse 
turunõuetega ning tarbijate eelistuste ja 
ootustega, eriti seoses tootekvaliteedi, 
sealhulgas eelkõige kaitstud 
päritolunimetusega või kaitstud 
geograafilise tähisega toodete eripäraga, 
ning keskkonnakaitsega;

vii) teabe jagamine ja uuringute 
teostamine, et uuendada, ratsionaliseerida, 
parandada ja kohandada tootmist ning 
vajaduse korral töötlemist ja turustamist, et 
viia tooted rohkem vastavusse 
turunõuetega ning tarbijate eelistuste ja 
ootustega, eriti seoses tootekvaliteedi, 
sealhulgas eelkõige kaitstud 
päritolunimetusega või kaitstud 
geograafilise tähisega toodete eripäraga, 
ning keskkonnakaitse, kliimameetmete, 
loomatervise ja loomade heaoluga;

viii) võimaluste otsimine 
loomatervishoiutoodete või 
taimekaitsevahendite kasutamise 
piiramiseks, muude lisandite paremaks 
haldamiseks, tootekvaliteedi säilitamise 
ning mulla ja vee kaitse tagamiseks, 
toiduohutuse edendamiseks, eelkõige 
toodete jälgitavuse kaudu, ning loomade 
tervishoiu ja heaolu parandamiseks;

viii) võimaluste otsimine 
loomatervishoiutoodete või 
taimekaitsevahendite kasutamise 
piiramiseks, muude lisandite paremaks 
haldamiseks, tootekvaliteedi säilitamise 
ning mulla ja vee kaitse tagamiseks, 
toiduohutuse edendamiseks, eelkõige 
toodete jälgitavuse kaudu, ning loomade 
tervishoiu ja heaolu parandamiseks;

ix) kõigil tootmisetappidel ja vajaduse 
korral töötlemis- ja turustamisetappidel 
kasutatavate tootekvaliteedi parandamise 
meetodite ja vahendite arendamine;

ix) kõigil tootmisetappidel ja vajaduse 
korral töötlemis- ja turustamisetappidel 
kasutatavate tootekvaliteedi parandamise 
meetodite ja vahendite arendamine;

x) kõikide meetmete kasutusele 
võtmine mahepõllumajanduse ning 
päritolunimetuste, kvaliteedimärkide ja 
geograafiliste tähiste kaitsmiseks, 
hoidmiseks ja edendamiseks;

x) kõikide meetmete kasutusele 
võtmine mahepõllumajanduse ning 
päritolunimetuste, kvaliteedimärkide ja 
geograafiliste tähiste kaitsmiseks, 
hoidmiseks ja edendamiseks;
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xi) integreeritud ja jätkusuutlikku 
tootmist või muid keskkonnasäästlikke 
tootmismeetodeid käsitlevate 
teadusuuringute edendamine ja teostamine;

xi) integreeritud ja jätkusuutlikku 
tootmist või muid keskkonnasäästlikke 
tootmismeetodeid käsitlevate 
teadusuuringute edendamine ja teostamine;

xii) toodete tervisliku ja 
vastutustundliku tarbimise soodustamine 
siseturul ja/või toodete kuritarvitamisega 
seotud ohtudest teavitamine;

xii) toodete tervisliku ja 
vastutustundliku tarbimise soodustamine 
siseturul ja/või toodete kuritarvitamisega 
seotud ohtudest teavitamine;

xiii) siseturu ja välisturgude toodete 
tarbimise edendamine ja/või neid 
puudutava teabe jagamine;

xiii) siseturu ja välisturgude toodete 
tarbimise edendamine ja/või neid 
puudutava teabe jagamine;

xiv) kõrvalsaaduste käitlemisele ning 
jäätmete vähendamisele ja käitlemisele 
kaasa aitamine;

xiv) kõrvalsaaduste käitlemisele ja 
nende väärtustamiseks algatuste 
väljatöötamisele ning jäätmete 
vähendamisele ja käitlemisele kaasa 
aitamine;

xv) artikli 172a tähenduses väärtuse 
jaotamist käsitlevates standardsätetes 
kokkuleppimine, sealhulgas turukasumite 
ja -kahjumite puhul, määrates kindlaks, 
kuidas asjaomaste toodete asjakohaste 
turuhindade või muude kaubaturgude mis 
tahes muutused omavahel jaotada;

xv) reeglite kokkuleppimine väärtuse 
jaotamise kohta tarneahelas osalevate 
ettevõtjate vahel, sealhulgas turukasumite 
ja -kahjumite puhul, määrates kindlaks, 
kuidas asjaomaste toodete asjakohaste 
turuhindade või muude kaubaturgude mis 
tahes muutused jaotada; need reeglid 
võidakse sätestada artikli 172a tähenduses 
väärtuse jaotamist käsitlevate 
standardsätete kujul või sisaldada 
majandusnäitajaid, nagu asjakohased 
tootmis- ja turustuskulud ja nende areng, 
asjaomasel turul või asjaomastel turgudel 
registreeritud põllumajandustoodete ja 
toiduainete hinnad ja nende areng ning 
asjaomaste toodete kogused, koostis, 
kvaliteet, jälgitavus või respekteerimine, 
või osutada neile, ning neis võetakse 
arvesse tootmiskulusid;
xva) standardsätete kehtestamine 
põllumajandustootjatele keskkonnakaitse, 
kliima, loomatervise ja loomade heaolu 
alaste mittejuriidiliste nõuete täitmisest 
tulenevate kulude õiglaseks hüvitamiseks, 
sh nende kulude arvutamise metoodika 
väljatöötamine;

xvi) loomatervise, taimekaitse ja 
keskkonnaga seotud riskide ennetamiseks 
ja juhtimiseks võetavate meetmete 
rakendamine.

xvi) loomatervise, taimekaitse ja 
keskkonnaga seotud riskide ennetamiseks, 
kontrollimiseks ja juhtimiseks võetavate 
meetmete edendamine ja rakendamine, 
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sealhulgas ühisfondide loomise ja 
haldamise või nendesse sissemaksete 
tegemise teel, et maksta 
põllumajandustootjatele rahalist hüvitist 
selliste meetmete edendamisest ja 
rakendamisest tulenevate kulude ja 
majandusliku kahju eest;
xvia) ahela eri etappide vaheliste 
kaubandussuhete läbipaistvusele kaasa 
aitamine, eeskätt sektori liikmete poolse 
tehniliste standardite kavandamise, 
rakendamise ja vastavuse kontrollimise 
kaudu.

1a. Liikmesriigid võivad taotluse alusel 
otsustada anda mitmes artikli 1 lõikes 2 
osutatud sektoris tegutsevale 
tootmisharudevahelisele organisatsioonile 
rohkem kui ühe tunnustuse, tingimusel et 
asjaomane tootmisharudevaheline 
organisatsioon vastab iga sektori puhul, 
mille osas ta tunnustust taotleb, lõikes 1 
osutatud tingimustele ja, kui see on 
asjakohane, lõikes 3 osutatud tingimustele.

1a. Liikmesriigid võivad taotluse alusel 
otsustada anda mitmes artikli 1 lõikes 2 
osutatud sektoris tegutsevale 
tootmisharudevahelisele organisatsioonile 
rohkem kui ühe tunnustuse, tingimusel et 
asjaomane tootmisharudevaheline 
organisatsioon vastab iga sektori puhul, 
mille osas ta tunnustust taotleb, lõikes 1 
osutatud tingimustele ja, kui see on 
asjakohane, lõikes 3 osutatud tingimustele.

2. Nõuetekohaselt põhjendatud 
juhtudel võivad liikmesriigid objektiivsete 
ja mittediskrimineerivate kriteeriumide 
põhjal otsustada, et artikli 158 lõike 1 
punkti c tingimus on täidetud 
tootmisharudevaheliste organisatsioonide 
arvu piiramisega piirkondlikul või riiklikul 
tasandil, kui nii on sätestatud enne 1. 
jaanuari 2014 kehtinud siseriiklikes 
eeskirjades ja kui see ei takista siseturu 
toimimist.

2. Nõuetekohaselt põhjendatud 
juhtudel võivad liikmesriigid objektiivsete 
ja mittediskrimineerivate kriteeriumide 
põhjal otsustada, et artikli 158 lõike 1 
punkti c tingimus on täidetud 
tootmisharudevaheliste organisatsioonide 
arvu piiramisega piirkondlikul või riiklikul 
tasandil, kui nii on sätestatud enne 1. 
jaanuari 2014 kehtinud siseriiklikes 
eeskirjades ja kui see ei takista siseturu 
toimimist.“

3. Erandina lõikest 1 võivad 
liikmesriigid piima- ja piimatootesektoris 
tunnustada tootmisharudevahelisi 
organisatsioone, mis:
a) on tunnustamist ametlikult 
taotlenud ja koosnevad sellise 
majandustegevuse esindajatest, mis on 
seotud toorpiima tootmisega ja vähemalt 
ühega järgmistest tarneahela etappidest: 
piima- ja piimatootesektori toodete 
töötlemine või nendega kauplemine, 
kaasa arvatud turustamine;
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b) on moodustatud kõigi või osa 
punktis a osutatud esindajate algatusel;
c) võttes arvesse nende 
tootmisharudevaheliste organisatsioonide 
ja tarbijate huve, teostavad liidu ühes või 
mitmes piirkonnas ühte või enamat 
järgmistest tegevustest:
i) tootmise ja turuga seotud 
teadlikkuse ja läbipaistvuse 
suurendamine, sealhulgas avaldades 
statistilisi andmeid hindade, koguste ja 
eelnevalt sõlmitud toorpiima tarneid 
käsitlevate lepingute kestuse kohta, ning 
analüüsides võimalikke edasisi 
turusuundumusi piirkondlikul, riiklikul ja 
rahvusvahelisel tasandil;
ii) piima- ja piimatootesektori toodete 
turuleviimise paremale koordineerimisele 
kaasaaitamine, eelkõige teadus- ja turu-
uuringute kaudu;
iii) piima- ja piimatoodete tarbimise 
edendamine ja nende kohta teabe 
jagamine nii sise- kui välisturgudel;
iv) potentsiaalsete eksporditurgude 
uurimine;
v) liidu eeskirjadele vastavate 
tüüplepingute koostamine, et müüa 
toorpiima kokkuostjatele või tarnida 
töödeldud tooteid turustajatele ja 
jaemüüjatele, võttes arvesse vajadust 
saavutada õiglased 
konkurentsitingimused ja vältida 
turumoonutusi;
vi) teabe kogumine ja uuringute 
teostamine, et kohandada tootmist rohkem 
vastavaks turunõuetele ning tarbijate 
eelistustele ja ootustele, eelkõige seoses 
tootekvaliteedi ja keskkonnakaitsega;
vii) piimasektori tootmispotentsiaali 
säilitamine ja arendamine, muu hulgas 
innovatsiooni edendamise ning 
rakendusuuringute ja arendustegevuse 
programmide toetamise kaudu, et 
täielikult ära kasutada piima ja 
piimatoodete potentsiaali eelkõige selleks, 
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et luua lisandväärtusega tooteid, mis on 
tarbijale huvipakkuvamad;
viii) võimaluste otsimine loomatervise 
toodete kasutamise piiramiseks, muude 
sisendite haldamise parandamiseks ning 
toiduohutuse ja loomatervise 
parandamiseks;
ix) kõigil tootmis- ja 
turustamisetappidel kasutatavate 
tootekvaliteedi parandamise meetodite ja 
vahendite arendamine;
x) mahepõllumajanduse potentsiaali 
kasutamine ning selle kaitsmine ja 
edendamine, samuti päritolunimetuste, 
kvaliteedimärkide ja geograafiliste 
tähistega kaupade tootmise kaitsmine ja 
edendamine;  
xi) integreeritud tootmise või muude 
keskkonnasäästlike tootmismeetodite 
edendamine.

(Lõige 3 ja kõik selle punktid jäetakse 
käesoleva muudatusettepanekuga välja.)

Or. en
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 c (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 158

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

22 c) Artikkel 158 asendatakse 
järgmisega:

Artikkel 158 „Artikkel 158

Tootmisharudevaheliste organisatsioonide 
tunnustamine

Tootmisharudevaheliste organisatsioonide 
tunnustamine

1. Liikmesriigid võivad 
tootmisharudevaheliste 
organisatsioonidena tunnustada kõiki sellist 
tunnustamist taotlevaid organisatsioone, 
tingimusel et need:

1. Liikmesriigid võivad 
tootmisharudevaheliste 
organisatsioonidena tunnustada kõiki sellist 
tunnustamist taotlevaid organisatsioone, 
tingimusel et need:

a) vastavad artiklis 157 sätestatud 
nõuetele;

a) vastavad artiklis 157 sätestatud 
nõuetele;

b) tegutsevad asjaomasel 
territooriumil ühes või mitmes piirkonnas;

b) tegutsevad asjaomasel 
territooriumil ühes või mitmes piirkonnas;

c) esindavad märkimisväärset osa 
artikli 157 lõike 1 punktis a osutatud 
majandustegevusest;

c) esindavad märkimisväärset osa 
artikli 157 lõike 1 punktis a osutatud 
majandustegevusest;
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ca) tagavad artikli 157 lõike 1 
punktis a osutatud tarneahela etappide 
tasakaalustatud esindatuse;

d) ei tegele ise tootmise, töötlemise 
või kauplemisega, välja arvatud artiklis 
162 sätestatud juhtumitel.

d) ei tegele ise tootmise, töötlemise 
või kauplemisega, välja arvatud artiklis 
162 sätestatud juhtumitel.

2. Liikmesriigid võivad otsustada, et 
enne 1. jaanuari 2014 siseriikliku õiguse 
alusel tunnustatud tootmisharudevahelisi 
organisatsioone, mis vastavad käesoleva 
artikli lõikes 1 sätestatud tingimustele, 
käsitatakse artikli 157 kohaselt tunnustatud 
tootmisharudevaheliste 
organisatsioonidena.

2. Liikmesriigid võivad otsustada, et 
enne 1. jaanuari 2014 siseriikliku õiguse 
alusel tunnustatud tootmisharudevahelisi 
organisatsioone, mis vastavad käesoleva 
artikli lõikes 1 sätestatud tingimustele, 
käsitatakse artikli 157 kohaselt tunnustatud 
tootmisharudevaheliste 
organisatsioonidena.

3. Enne 1. jaanuari 2014 siseriikliku 
õiguse alusel tunnustatud 
tootmisharudevahelised organisatsioonid, 
mis ei vasta käesoleva artikli lõikes 1 
sätestatud tingimustele, võivad jätkata oma 
tegevust siseriikliku õiguse kohaselt kuni 
1. jaanuarini 2015.

3. Enne 1. jaanuari 2014 siseriikliku 
õiguse alusel tunnustatud 
tootmisharudevahelised organisatsioonid, 
mis ei vasta käesoleva artikli lõikes 1 
sätestatud tingimustele, võivad jätkata oma 
tegevust siseriikliku õiguse kohaselt kuni 
1. jaanuarini 2015.

4. Liikmesriigid võivad tunnustada 
kõikide sektorite tootmisharudevahelisi 
organisatsioone, mis olid olemas enne 1. 
jaanuari 2014, kui neid tunnustati taotluse 
korral või need loodi õigusaktiga, isegi kui 
need ei vasta artikli 157 lõike 1 punktis b 
või artikli 157 lõike 3 punktis b sätestatud 
tingimustele.

4. Liikmesriigid võivad tunnustada 
kõikide sektorite tootmisharudevahelisi 
organisatsioone, mis olid olemas enne 1. 
jaanuari 2014, kui neid tunnustati taotluse 
korral või need loodi õigusaktiga, isegi kui 
need ei vasta artikli 157 lõike 1 punktis b 
või artikli 157 lõike 3 punktis b sätestatud 
tingimustele.

5. Kui liikmesriigid tunnustavad 
tootmisharudevahelist organisatsiooni 
vastavalt lõikele 1 või 2, siis nad:

5. Kui liikmesriigid tunnustavad 
tootmisharudevahelist organisatsiooni 
vastavalt lõikele 1 või 2, siis nad:

a) teevad otsuse tunnustuse andmise 
kohta nelja kuu jooksul alates taotluse ja 
kõigi asjakohaste lisadokumentide 
esitamisest; kõnealune taotlus esitatakse 
liikmesriigis, kus asub organisatsiooni 
peakorter;

a) teevad otsuse tunnustuse andmise 
kohta nelja kuu jooksul alates taotluse ja 
kõigi asjakohaste lisadokumentide 
esitamisest; kõnealune taotlus esitatakse 
liikmesriigis, kus asub organisatsiooni 
peakorter;

b) kontrollivad enda määratud 
ajavahemiku järel, kas tunnustatud 
tootmisharudevahelised organisatsioonid 
vastavad nende tunnustamise tingimustele;

b) kontrollivad enda määratud 
ajavahemiku järel, kas tunnustatud 
tootmisharudevahelised organisatsioonid 
vastavad nende tunnustamise tingimustele;

c) nõuetele mittevastavuse või 
eeskirjade eiramise korral käesolevas 
määruses ette nähtud meetmete 

c) nõuetele mittevastavuse või 
eeskirjade eiramise korral käesolevas 
määruses ette nähtud meetmete 
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rakendamisel, määravad neile 
organisatsioonidele ja liitudele 
kohaldatava, liikmesriikide poolt 
kehtestatud karistuse ning vajaduse korral 
otsustavad, kas tunnustamine tuleks 
lõpetada;

rakendamisel, määravad neile 
organisatsioonidele ja liitudele 
kohaldatava, liikmesriikide poolt 
kehtestatud karistuse ning vajaduse korral 
otsustavad, kas tunnustamine tuleks 
lõpetada;

d) lõpetavad tunnustamise, kui 
organisatsioon ei vasta enam käesolevas 
artiklis sätestatud tunnustamise nõuetele ja 
tingimustele;

d) lõpetavad tunnustamise, kui 
organisatsioon ei vasta enam käesolevas 
artiklis sätestatud tunnustamise nõuetele ja 
tingimustele;

e) teavitavad komisjoni igal aastal 
hiljemalt 31. märtsiks igast eelmisel 
kalendriaastal tehtud tunnustuse andmise, 
andmata jätmise või lõpetamise otsusest.

e) teavitavad komisjoni igal aastal 
hiljemalt 31. märtsiks igast eelmisel 
kalendriaastal tehtud tunnustuse andmise, 
andmata jätmise või lõpetamise otsusest.“

Or. en
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Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 d (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 163 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

22d) Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 163a
Veinisektori tootmisharudevaheliste 
organisatsioonide tunnustamine
1. Liikmesriigid võivad taotluse 
korral tunnustada veinisektori toodete 
riigi või tootmispiirkonna tasandi 
tootmisharudevahelisi organisatsioone, 
tingimusel et nimetatud organisatsioonid:
a) koosnevad sellise 
majandustegevuse esindajatest, mis on 
seotud tootmisega ja vähemalt ühega 
järgmistest tarneahela etappidest: toodete 
töötlemine või nendega kauplemine, 
sealhulgas nende turustamine;
b) vastavad artikli 157 punktides b 
ja c sätestatud nõuetele.
Liidu õiguse alusel tunnustatud kaitstud 
päritolunimetuse või kaitstud 
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geograafilise tähisega toodete puhul 
võivad esimese lõigu punktis a osutatud 
majandustegevuse esindajateks olla ka 
artiklis 95 osutatud taotlejad.
2. Kui liikmesriigid kasutavad 
võimalust tunnustada veinisektori 
tootmisharudevahelisi organisatsioone 
vastavalt käesoleva artikli lõikele 1, 
kohaldatakse artiklit 158 mutatis 
mutandis.“

Or. en


