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Eric Andrieu
Ühine põllumajanduspoliitika – ÜTK määruse ja muude määruste muutmine
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 e (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 164

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

22e) Artikkel 164 asendatakse 
järgmisega:

Artikkel 164 „Artikkel 164

Eeskirjade laiendamine Eeskirjade laiendamine

1. Kui liikmesriigi teatavas 
majanduspiirkonnas või teatavates 
majanduspiirkondades tegutsevat 
tunnustatud tootjaorganisatsiooni, 
tunnustatud tootjaorganisatsioonide liitu 
või tunnustatud tootmisharudevahelist 
organisatsiooni käsitatakse teatava toote 
tootmise, müügi või töötlemise osas 
representatiivsena, võib asjaomane 
liikmesriik kõnealuse organisatsiooni 
taotluse põhjal muuta mõned selle 
organisatsiooni kokkulepped, otsused või 
kooskõlastatud tegevused piiratud ajaks 
siduvaks teistele asjaomases piirkonnas või 
asjaomastes piirkondades üksi või 
rühmadena tegutsevatele ettevõtjatele, kes 
sellesse organisatsiooni või liitu ei kuulu. 

1. Kui liikmesriigi teatavas 
majanduspiirkonnas või teatavates 
majanduspiirkondades tegutsevat 
tunnustatud tootjaorganisatsiooni, 
tunnustatud tootjaorganisatsioonide liitu 
või tunnustatud tootmisharudevahelist 
organisatsiooni käsitatakse teatava toote 
tootmise, müügi või töötlemise osas 
representatiivsena, võib asjaomane 
liikmesriik kõnealuse organisatsiooni 
taotluse põhjal muuta mõned selle 
organisatsiooni kokkulepped, otsused või 
kooskõlastatud tegevused piiratud ajaks 
siduvaks teistele asjaomases piirkonnas või 
asjaomastes piirkondades üksi või 
rühmadena tegutsevatele ettevõtjatele, kes 
sellesse organisatsiooni või liitu ei kuulu. 
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2. Käesoleva jao kohaldamisel 
tähendab mõiste „majanduspiirkond” 
kõrvuti või naabruses asetsevatest 
tootmispiirkondadest koosnevat 
geograafilist ala, kus on ühesugused 
tootmis- ja turustustingimused.

2. Käesoleva jao kohaldamisel 
tähendab mõiste „majanduspiirkond” 
kõrvuti või naabruses asetsevatest 
tootmispiirkondadest koosnevat 
geograafilist ala, kus on ühesugused 
tootmis- ja turustustingimused, või liidu 
õiguse kohaselt tunnustatud kaitstud 
päritolunimetuse või kaitstud 
geograafilise tähisega toodete puhul 
tootespetsifikaadis sätestatud geograafilist 
ala.

3. Liikmesriigi asjaomases 
majanduspiirkonnas või asjaomastes 
majanduspiirkondades tegutsevat 
organisatsiooni või liitu käsitatakse 
representatiivsena, kui:

3. Liikmesriigi asjaomases 
majanduspiirkonnas või asjaomastes 
majanduspiirkondades tegutsevat 
organisatsiooni või liitu käsitatakse 
representatiivsena, kui:

a) see moodustab asjaomase toote või 
asjaomaste toodete tootmis-, müügi- või 
töötlemismahust:

a) see moodustab asjaomase toote või 
asjaomaste toodete tootmis-, müügi- või 
töötlemismahust:

i) puu- ja köögiviljasektori 
tootjaorganisatsioonide puhul vähemalt 60 
% või

i) puu- ja köögiviljasektori 
tootjaorganisatsioonide puhul vähemalt 60 
% või

ii) muudel juhtudel vähemalt kaks 
kolmandikku, ning

ii) muudel juhtudel vähemalt kaks 
kolmandikku, ning

b) kui tootjaorganisatsioonide puhul 
kuulub sellesse rohkem kui 50 % 
asjaomastest tootjatest.

b) kui tootjaorganisatsioonide puhul 
kuulub sellesse rohkem kui 50 % 
asjaomastest tootjatest.

Kui tootmisharudevaheliste 
organisatsioonide puhul tekib asjaomase 
toote või asjaomaste toodete tootmis-, 
müügi- või töötlemismahu 
kindlaksmääramisel siiski praktilisi 
raskusi, võib liikmesriik sätestada 
siseriiklikud eeskirjad esimese lõigu punkti 
a alapunktis ii osutatud representatiivsuse 
konkreetse taseme kindlaksmääramiseks.

Kui tootmisharudevaheliste 
organisatsioonide puhul tekib asjaomase 
toote või asjaomaste toodete tootmis-, 
müügi- või töötlemismahu 
kindlaksmääramisel siiski praktilisi 
raskusi, võib liikmesriik sätestada 
siseriiklikud eeskirjad esimese lõigu punkti 
a alapunktis ii osutatud representatiivsuse 
konkreetse taseme kindlaksmääramiseks.

Kui organisatsiooni või organisatsioonide 
liidu eeskirjade teistele ettevõtjatele 
laiendamise taotlus hõlmab rohkem kui 
ühte majanduspiirkonda, peab 
organisatsioon või organisatsioonide liit 
tõendama esimeses lõigus osutatud 
representatiivsuse miinimumtaset iga 
tootmisharu puhul, mida ta igas asjaomases 
majanduspiirkonnas ühendab.

Kui organisatsiooni või organisatsioonide 
liidu eeskirjade teistele ettevõtjatele 
laiendamise taotlus hõlmab rohkem kui 
ühte majanduspiirkonda, peab 
organisatsioon või organisatsioonide liit 
tõendama esimeses lõigus osutatud 
representatiivsuse miinimumtaset iga 
tootmisharu puhul, mida ta igas asjaomases 
majanduspiirkonnas ühendab.
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4. Eeskirjadega, mille laiendamist 
teistele ettevõtjatele võib lõike 1 kohaselt 
taotleda, täidetakse ühte järgmistest 
eesmärkidest:

4. Eeskirjadega, mille laiendamist 
teistele ettevõtjatele võib lõike 1 kohaselt 
taotleda, täidetakse ühte järgmistest 
eesmärkidest:

a) aruandlus toodangu ja turu kohta; a) aruandlus toodangu ja turu kohta;

b) liidu või siseriiklikest eeskirjadest 
karmimad tootmiseeskirjad;

b) liidu või siseriiklikest eeskirjadest 
karmimad tootmiseeskirjad;

c) liidu eeskirjadega vastavuses 
olevate standardlepingute koostamine;

c) liidu eeskirjadega vastavuses 
olevate standardlepingute koostamine ning 
väärtuse jaotamist ja õiglast hüvitist 
käsitlevate klauslite lisamine;

ca) veinisektoris selliste 
standardlepingute või klauslite 
koostamine, mis on kooskõlas liidu 
eeskirjadega ja mis võivad erandina 
direktiivi (EL) 2019/633 artikli 3 lõikest 1 
sisaldada pikemaid kui 60-päevaseid 
maksetähtaegu pakendamata veinide 
ostmiseks mitmeaastaste kirjalike 
lepingute või veinitootja või -edasimüüja 
ja selle otseostja vaheliste lepingute 
alusel, millest saavad mitmeaastased 
lepingud, tingimusel et nende 
tähtaegadega seotud klauslite kehtivust on 
pikendatud enne 31. oktoobrit 2021;

d) turustamine; d) turustamine;

e) keskkonnakaitse; e) keskkonnakaitse;

f) meetmed toodete müügi 
edendamiseks ja nende potentsiaali 
kasutamiseks;

f) meetmed toodete müügi 
edendamiseks ja nende potentsiaali 
kasutamiseks;

g) meetmed mahepõllumajanduse, 
samuti päritolunimetuste, 
kvaliteedimärkide ja geograafiliste tähiste 
kaitseks;

g) meetmed mahepõllumajanduse, 
samuti päritolunimetuste, 
kvaliteedimärkide ja geograafiliste tähiste 
kaitseks;

h) toodete lisandväärtuse, eelkõige 
uute, rahvatervisele ohutute kasutusalade 
uuringud;

h) toodete lisandväärtuse, eelkõige 
uute, rahvatervisele ohutute kasutusalade 
uuringud;

i) uuringud toodete kvaliteedi 
parandamiseks;

i) uuringud toodete kvaliteedi 
parandamiseks;

j) teadusuuringud, eelkõige seoses 
viljelusmeetoditega, mis võimaldavad 
vähendada taimekaitsevahendite või 
loomatervishoiutoodete kasutamist ning 
tagavad mulla kaitse ja keskkonna kaitse 

j) teadusuuringud, eelkõige seoses 
viljelusmeetoditega, mis võimaldavad 
vähendada taimekaitsevahendite või 
loomatervishoiutoodete kasutamist ning 
tagavad mulla kaitse ja keskkonna kaitse 
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või parandamise; või parandamise;

k) pakendamise ja esitusviisi 
minimaalsete kvaliteediomaduste ja 
miinimumnormide määratlemine;

k) pakendamise ja esitlemise 
miinimumstandardite määratlemine;

l) sertifitseeritud seemne kasutamine 
ja toote kvaliteedi järelevalve;

l) sertifitseeritud seemne kasutamine 
toodete puhul, mis ei kuulu määruse (EL) 
2018/848 kohaldamisalasse, ja toote 
kvaliteedi järelevalve;

m) loomatervis, taimetervis või 
toiduohutus;

m) fütosanitaar-, loomatervise-, 
toiduohutuse- või keskkonnariskide 
ennetamine ja juhtimine, eelkõige 
usaldusfondide loomise või sellistesse 
fondidesse panustamise teel;

n) kõrvalsaaduste majandamine. n) kõrvalsaaduste majandamine ja 
väärtustamine;
na) tehniliste standardite 
väljatöötamine, rakendamine ja 
kontrollimine, mis võimaldab toote 
omadusi täpselt hinnata.

Kõnealuste eeskirjadega ei tekitata mingit 
kahju asjaomase liikmesriigi või liidu 
teistele ettevõtjatele, neil ei ole ühtegi 
artikli 210 lõikes 4 loetletud mõju ning 
need ei ole muul moel vastuolus kehtiva 
liidu õigusega või kehtivate siseriiklike 
eeskirjadega.

Kõnealused eeskirjad ei piira vajaduse 
korral määruse (EL) 2018/848 
kohaldamist. Nendega ei tekitata mingit 
kahju asjaomase liikmesriigi või liidu 
teistele ettevõtjatele ega takistata uute 
ettevõtjate turule sisenemist, neil ei ole 
ühtegi artikli 210 lõikes 4 loetletud mõju 
ning need ei ole muul moel vastuolus 
kehtiva liidu õigusega või kehtivate 
siseriiklike eeskirjadega.

4a. Kui komisjon võtab käesoleva 
määruse artikli 222 kohaselt vastu 
rakendusakti, millega lubatakse selle 
määruse artikli 222 lõikes 1 osutatud 
lepingute ja otsuste suhtes Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 101 lõike 1 
kohaldamata jätmist, võib neid lepinguid 
ja otsuseid käesoleva artikli tingimustel 
laiendada.
4b. Kui liikmesriik laiendab lõikes 1 
osutatud eeskirju, näeb asjaomane 
organisatsioon ette proportsionaalsed 
meetmed, mille eesmärk on tagada 
laiendamise tõttu kohustuslikeks 
muudetud lepingute eeskirjade järgimine.

5. Lõikes 1 osutatud eeskirjade 5. Lõikes 1 osutatud eeskirjade 
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laiendamine tehakse ettevõtjatele 
teatavaks, avaldades need täies ulatuses 
asjaomase liikmesriigi ametlikus 
väljaandes.

laiendamine tehakse ettevõtjatele 
teatavaks, avaldades need täies ulatuses 
asjaomase liikmesriigi ametlikus 
väljaandes.

6. Liikmesriigid teavitavad komisjoni 
igast käesoleva artikli alusel tehtud 
otsusest.

6. Liikmesriigid teavitavad komisjoni 
igast käesoleva artikli alusel tehtud 
otsusest.“

Or. en
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Muudatusettepanek 243
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fraktsiooni S&D nimel
Anne Sander
fraktsiooni PPE nimel
Jérémy Decerle
fraktsiooni Renew nimel
Ruža Tomašić
fraktsiooni ECR nimel
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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 f (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 167

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

22f) Artikkel 167 asendatakse 
järgmisega:

Artikkel 167 „Artikkel 167

Turustamiseeskirjad veinide ühisturu 
toimimise parandamiseks ja 
stabiliseerimiseks

Turustamiseeskirjad veinide ühisturu 
toimimise parandamiseks ja 
stabiliseerimiseks

1. Veinide (sealhulgas viinamarjade, 
viinamarjavirrete ja veinide, millest need 
on saadud) ühisturu toimimise 
parandamiseks ja stabiliseerimiseks võivad 
tootjaliikmesriigid, eelkõige artikli 157 ja 
158 kohaselt tunnustatud 
tootmisharudevaheliste organisatsioonide 
otsustega, kehtestada tarne reguleerimiseks 
turustamiseeskirju.

1. Veinide (sealhulgas viinamarjade, 
viinamarjavirrete ja veinide, millest need 
on saadud) ühisturu toimimise 
parandamiseks ja stabiliseerimiseks võivad 
tootjaliikmesriigid, eelkõige artikli 163a ja 
158 kohaselt tunnustatud 
tootmisharudevaheliste organisatsioonide 
otsustega, kehtestada tarne reguleerimiseks 
turustamiseeskirju.

Kõnealused eeskirjad on proportsionaalsed 
seatud eesmärgiga ja need ei tohi:

Kõnealused eeskirjad on proportsionaalsed 
seatud eesmärgiga ja need ei tohi:

a) olla seotud asjaomase toote 
esmaturustuse järgsete tehingutega;

a) olla seotud asjaomase toote 
esmaturustuse järgsete tehingutega;
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b) lubada hindade kindlaksmääramist, 
sealhulgas juhul, kui hinnad määratakse 
juhindumiseks või soovitusena;

b) lubada hindade kindlaksmääramist, 
sealhulgas juhul, kui hinnad määratakse 
juhindumiseks või soovitusena;

c) teha kättesaamatuks üldiselt 
saadaoleva aastakäigu ülemäärast osa;

c) teha kättesaamatuks üldiselt 
saadaoleva aastakäigu ülemäärast osa;

d) luua võimalusi selleks, et keelduda 
riiklike ja liidu sertifikaatide 
väljaandmisest, mida on vaja veini 
ringlusse laskmiseks ja turustamiseks, kui 
turustamine on kooskõlas kõnealuste 
eeskirjadega.

d) luua võimalusi selleks, et keelduda 
riiklike ja liidu sertifikaatide 
väljaandmisest, mida on vaja veini 
ringlusse laskmiseks ja turustamiseks, kui 
turustamine on kooskõlas kõnealuste 
eeskirjadega.

2. Lõikes 1 osutatud eeskirjad tehakse 
ettevõtjatele teatavaks, avaldades need 
täies ulatuses asjaomase liikmesriigi 
ametlikus väljaandes.

2. Lõikes 1 osutatud eeskirjad tehakse 
ettevõtjatele teatavaks, avaldades need 
täies ulatuses asjaomase liikmesriigi 
ametlikus väljaandes.

3. Liikmesriigid teavitavad komisjoni 
igast käesoleva artikli alusel tehtud 
otsusest.

3. Liikmesriigid teavitavad komisjoni 
igast käesoleva artikli alusel tehtud 
otsusest.“

Or. en
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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 g (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 172a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

22g) Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 172a
Tootmisharudevaheliste organisatsioonide 
väärtuse jaotamine
Ilma et see piiraks mis tahes konkreetsete 
väärtuse jaotamist käsitlevate sätete 
kohaldamist suhkrusektoris, võivad 
põllumajandustootjad, sealhulgas 
põllumajandustootjate liidud, ja nende 
esmaostjad ning üks või mitu ettevõtjat, 
kellest igaüks tegutseb tootmis-, töötlemis- 
või turustamisahela erineval tasandil, 
leppida kokku väärtuse jaotamist 
käsitlevates tingimustes, sealhulgas 
turukasumite ja -kahjumite puhul, 
määrates kindlaks, kuidas asjaomaste 
toodete asjakohaste turuhindade või 
muude kaubaturgude mis tahes muutused 
omavahel jaotada, võttes arvesse 
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tootmiskulusid.“

Or. en
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Muudatusettepanek 245
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 h (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 172b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

22h) Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 172b 
Kaitstud päritolunimetuse või kaitstud 
geograafilise tähisega toodete väärtuse 
jaotamine
Liidu õiguse kohaselt tunnustatud 
kaitstud päritolunimetuse või kaitstud 
geograafilise tähisega toodete puhul 
võivad artikli 157 kohaselt tunnustatud 
tootmisharudevahelised organisatsioonid 
võtta vastu eeskirjad väärtuse jaotamise 
kohta ettevõtjate vahel tootmise ning 
vajaduse korral töötlemise ja turustamise 
eri etappides, mille kohta nad võivad 
erandina ELi toimimise lepingu artikli 
101 lõikest 1 taotleda käesoleva määruse 
artikli 164 lõike 1 alusel laiendamist.
Sellised laiendatud kokkulepped, otsused 
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ja kooskõlastatud tegevus on 
proportsionaalsed seatud eesmärgiga ja 
need ei tohi:
a) sisaldada tarbijatele müüdava 
lõpptoote hinna kindlaksmääramist;
b) kõrvaldada konkurentsi 
kõnealuste toodete olulise osa suhtes;
c) luua ülemäärast tasakaalustamatust 
kõnealuse sektori väärtusahela eri 
etappide vahel.“

Or. en
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Muudatusettepanek 246
Eric Andrieu
fraktsiooni S&D nimel
Anne Sander
fraktsiooni PPE nimel
Jérémy Decerle
fraktsiooni Renew nimel
Petros Kokkalis
fraktsiooni GUE/NGL nimel
Benoît Biteau
fraktsiooni Verts/ALE 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 26 a (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
IV osa – I peatükk – artikkel 206a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

26a) Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 206a
Kahjumiga edasimüük
1. Artikli 1 lõikes 2 loetletud sektori 
põllumajandustooteid ei müüda edasi 
kahjumiga.
2. Liikmesriigid võivad 
nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel 
lubada erandina lõikest 1 
põllumajandustoodete kahjumiga 
edasimüüki, et vältida toidujäätmete teket.
Võrdsete tingimuste tagamiseks on 
komisjonil õigus võtta kooskõlas artikliga 
227 vastu delegeeritud õigusakte, millega 
täiendatakse käesolevat määrust, 
sätestades esimeses lõigus osutatud 
toidujäätmetega seotud erandite 
kriteeriumid.
3. Käesoleva artikli kohaldamisel:
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a) „kahjumiga edasimüük“ – 
põllumajandustoodete müük alla ostu 
netohinna, kusjuures ostu netohinna all 
mõistetakse arvel märgitud ostuhinda, 
millele on liidetud veokulud ja tehingult 
nõutavad maksud ning millest on maha 
arvatud proportsionaalne osa kõigist 
finantssoodustustest, mida tarnija ostjale 
annab;
b) „toidujäätmed“ – Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 
178/2002 artiklis 2 määratletud toit, mis 
on muutunud jäätmeteks.“

Or. en
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Muudatusettepanek 247
Eric Andrieu
fraktsiooni S&D nimel
Anne Sander
fraktsiooni PPE nimel
Jérémy Decerle
fraktsiooni Renew 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 26 b (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 220

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

26b) Artikkel 220 asendatakse 
järgmisega:

Artikkel 220 „Artikkel 220

Loomahaiguste ning inimeste, loomade 
või taimede tervisele avalduvast ohust 
tingitud tarbijate usalduse kaotusega seotud 
meetmed

Looma- ja taimehaiguste ja kahjurite ning 
inimeste, loomade või taimede tervisele 
avalduvast ohust tingitud tarbijate usalduse 
kaotusega seotud meetmed

1. Komisjon võib võtta vastu 
rakendusaktid, millega võetakse 
erakorralised toetusmeetmed mõjutatud 
turu toetamiseks, et võtta arvesse:

1. Komisjon võib võtta vastu 
rakendusaktid, millega võetakse 
erakorralised toetusmeetmed mõjutatud 
turu toetamiseks, et võtta arvesse:

a) liidusisese kaubanduse või 
kolmandate riikidega toimuva kaubanduse 
piiranguid, mis võivad tuleneda 
loomahaiguste leviku tõkestamise 
meetmete kohaldamisest, ning

a) liidusisese kaubanduse või 
kolmandate riikidega toimuva kaubanduse 
piiranguid, mis võivad tuleneda looma- ja 
taimehaiguste või kahjurite leviku 
tõkestamise meetmete kohaldamisest, ning

b) tõsiseid turuhäireid, mis on otseselt 
tingitud tarbija usalduse kaotusest seoses 
riskidega inimeste, loomade või taimede 

b) tõsiseid turuhäireid, mis on otseselt 
tingitud tarbija usalduse kaotusest seoses 
riskidega inimeste, loomade või taimede 
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tervisele ja seoses haiguse riskiga. tervisele ja seoses haiguse riskiga.

Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 229 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 229 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

2. Lõikes 1 sätestatud meetmeid 
kohaldatakse mis tahes järgmiste sektorite 
suhtes:

2. Lõikes 1 osutatud meetmeid 
kohaldatakse kõikide muude 
põllumajandustoodete suhtes, välja 
arvatud I lisa XXIV osa 2. jaos loetletud 
tooted.

a) veise- ja vasikaliha;
b) piim ja piimatooted;
c) sealiha;
d) lamba- ja kitseliha;
e) munad;
f) linnuliha.
Lõike 1 esimese lõigu punktis b sätestatud 
meetmeid, mis on seotud inimeste või 
taimede terviseriskidest tingitud tarbijate 
usalduse kaotusega, kohaldatakse ka 
kõikide muude põllumajandustoodete 
suhtes, välja arvatud I lisa XXIV osa 2. 
jaos loetletud tooted.
Komisjonil on õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte kooskõlas artiklis 
228 osutatud kiirmenetlusega, et laiendada 
käesoleva lõike kahes esimeses lõigus 
osutatud toodete loetelu.

Komisjonil on õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte kooskõlas artiklis 
228 osutatud kiirmenetlusega, et laiendada 
käesoleva lõike esimeses lõigus osutatud 
toodete loetelu.

3. Lõikes 1 sätestatud meetmed 
võetakse asjaomase liikmesriigi taotluse 
korral.

3. Lõikes 1 sätestatud meetmed 
võetakse asjaomase liikmesriigi taotluse 
korral.

4. Lõike 1 esimese lõigu punktis a 
sätestatud meetmeid võib võtta üksnes 
juhul, kui asjaomane liikmesriik on võtnud 
loomahaiguste puhangute kiireks 
tõkestamiseks vajalikud tervishoiu- ja 
veterinaarmeetmed, ning nii suures 
ulatuses ja nii pikaks ajaks, kui on 
asjaomase turu toetamiseks tingimata 
vajalik.

4. Lõike 1 esimese lõigu punktis a 
sätestatud meetmeid võib võtta üksnes 
juhul, kui asjaomane liikmesriik on võtnud 
loomahaiguste puhangute kiireks 
tõkestamiseks ning kahjurite seireks, 
kontrolliks või tõrjeks vajalikud 
tervishoiu-, veterinaar- ja 
fütosanitaarmeetmed, ning nii suures 
ulatuses ja nii pikaks ajaks, kui on 
asjaomase turu toetamiseks tingimata 
vajalik.

5. Liit rahastab lõikes 1 sätestatud 
meetmeid osaliselt, hüvitades kuni 50 % 

5. Liit rahastab lõikes 1 sätestatud 
meetmeid osaliselt, hüvitades kuni 50 % 
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liikmesriigi kantud kuludest. liikmesriigi kantud kuludest.

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

6. Liikmesriigid tagavad, et kui 
tootjad kannavad osa liikmesriikide kantud 
kuludest, ei põhjusta see 
konkurentsimoonutusi eri liikmesriikide 
tootjate vahel.

6. Liikmesriigid tagavad, et kui 
tootjad kannavad osa liikmesriikide kantud 
kuludest, ei põhjusta see 
konkurentsimoonutusi eri liikmesriikide 
tootjate vahel.“

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 26 c (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 222 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

26c) Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 222a 
Turuhäirete seire- ja juhtimiskavad
1. Selleks et saavutada ELi toimimise 
lepingu artiklis 39 sätestatud ÜPP 
eesmärgid, eelkõige käesoleva määruse 
artikli 1a punktis b osutatud turu 
stabiliseerimise erieesmärk, kehtestab 
komisjon turuhäirete seire- ja 
juhtimiskavad, määrates kindlaks oma 
sekkumisstrateegia iga käesoleva määruse 
artiklis 1 osutatud põllumajandustoote 
kohta.
2. Komisjon tugineb oma 
sekkumisstrateegias artiklis 218a osutatud 
ELi põllumajandusturgude 
vaatluskeskuse tööle, sealhulgas artiklis 
218b sätestatud varajase hoiatamise 
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mehhanismile.
3. Turuhäirete korral võtab komisjon 
õigeaegselt ja tõhusalt kasutusele lisaks II 
osa I jaotises sätestatud 
turusekkumismeetmetele V osa I peatükis 
sätestatud erakorralised meetmed, kui 
need on kohaldatavad, et taastada kiiresti 
tasakaal asjaomasel turul, pakkudes 
samal ajal iga mõjutatud sektori jaoks 
kõige asjakohasemaid lahendusi.
4. Komisjon kehtestab 
tulemusraamistiku, mis võimaldab selle 
rakendamise ajal turuhäirete seire- ja 
juhtimiskavade kohta aru anda ning neid 
jälgida ja hinnata.
5. Komisjon avaldab iga aasta 30. 
novembriks aastaaruande turuhäirete 
seire- ja juhtimiskavade rakendamise 
ning oma sekkumisstrateegia täiustamise 
kohta.
Aastaaruanne esitatakse igal aastal 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule ning 
selle eesmärk on hinnata kava 
tulemuslikkust seoses käesolevas 
määruses sätestatud vahendite mõju, 
tulemuslikkuse, tõhususe ja sidususega 
ning hinnata, kuidas komisjon on 
kasutanud oma õigusi ja eelarvet seoses 
turuhäirete seire, ennetamise ja 
juhtimisega.“

Or. en


