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Muudatusettepanek 265
Benoît Biteau
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Eric Andrieu

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
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2a) Kuna häired 
põllumajandusturgudel korduvad, eriti 
piima ja suhkru sektoris, peaks komisjon 
kaaluma uusi rangeid regulatiivseid 
meetmeid, et turud stabiliseerida, 
kindlustada põllumajandusega tegeleva 
rahvastikuosa rahuldav elatustase ja 
toiduainetega varustamise sõltumatus. 
Need meetmed võiksid hõlmata tarne 
reguleerimiseks uute vahendite 
kasutuselevõtmist, eelmise kvoodisüsteemi 
täiustamist või kontratsükliliste 
toetusmeetmete sisseseadmist. Sellised 
vahendid võimaldaksid stabiliseerida ja 
tagada tootjate sissetuleku ning hoida ära 
struktuurilist ületootmist, mis on 
vajalikud tingimused, et viia ellu rohelises 
kokkuleppes sätestatud 
põllumajandusliku ülemineku ambitsioon.

Or. en
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Muudatusettepanek 266
Benoît Biteau, Bronis Ropė
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 3 a (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3a) Artiklisse 15 lisatakse järgmine 
lõige:
2a. Nõukogu kasutab riikliku sekkumise 
hinnataseme korrigeerimisel objektiivseid 
ja läbipaistvaid kriteeriume, mis on 
kooskõlas eesmärgiga kindlustada 
põllumajandusega tegeleva rahvastikuosa 
rahuldav elatustase vastavalt Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklile 39.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga taotletakse nõukogu otsustusprotsessis suuremat läbipaistvust.
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Muudatusettepanek 267
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 4 – alapunkt b a (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ba) Artiklit 23 muudetakse järgmiselt:
i) lõike 3 punkt b asendatakse järgmisega:
„(b) piima, selle laktoosivabade 
alternatiivide ja taimsete alternatiivide 
joomine.“
ii) lõige 6 asendatakse järgmisega:
„6. Koolikava raames jagatavad tooted ei 
tohi sisaldada ühtegi järgmistest:
a) lisatud suhkur;
b) lisatud sool;
c) lisatud rasv;
d) lisatud magusained;
e) lisatud kunstlikud lõhna- ja 
maitsetugevdajad E 620–E 650, mis on 
määratletud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruses (EÜ) 
nr 1333/2008(1a).“
_________________
1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) 
nr 1333/2008 toidu lisaainete kohta (ELT 
L 354, 31.12.2008, lk 16).

Or. en
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Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku osa i) eesmärk on lubada taimsete piima alternatiivide 
kasutamine koolikavades. Osa ii) eesmärk on tagada, et ühelegi koolikavade raames 
pakutavale tootele ei oleks lisatud suhkrut, soola, rasva, magusaineid ega asjaomaseid lõhna- 
ja maitsetugevdajaid, ilma eranditeta. Muudatusettepanekuga kustutatakse kehtiva 
määruse 1308/2013 teine lõik, millega on liikmesriigil lubatud taotleda nimetatud lisaainete 
jaoks luba riiklikult tervise- ja toitumisametilt.
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Muudatusettepanek 268
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 9 – alapunkt a
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 93 – lõige 1 – punkt a – alapunkt v

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

v) see on saadud viinamarjasortidest, 
mis kuuluvad Vitis vinifera või Vitis 
Labrusca liiki või Vitis vinifera, Vitis 
Labrusca ja muude perekonna Vitis liikide 
ristandite hulka;

Or. en

Selgitus

Puudub põhjus jätta muud liigid peale Vitis vinifera päritolunimetusega kaasnevatest eelistest 
ilma. Sorte, nagu näiteks Uhudler või Fragolino kasvatatakse traditsiooniliselt Euroopa 
teatud piirkondades, kus need on kohalikku kultuuri juurdunud ja sotsiaal-majanduslikult 
olulised. Neid sorte tuleks kaitsta täpse spetsifikatsiooni abil mis tahes omastamise eest ning 
see tagaks ühtlasi kõrge kvaliteedistandardi.
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Muudatusettepanek 269
Benoît Biteau, Bronis Ropė
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 22 a (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 148

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

22a) Artikkel 148 asendatakse 
järgmisega:
„Artikkel 148
Lepingulised suhted piima- ja 
piimatootesektoris
1. Kui liikmesriik otsustab, et iga oma 
territooriumil toimuva toorpiima tarne 
kohta põllumajandustootjalt toorpiima 
töötlejale tuleb sõlmida poolte vahel 
kirjalik leping ja/või et esmaostjad peavad 
tegema kirjaliku pakkumise lepingu 
sõlmimiseks toorpiima tarnimiseks 
põllumajandustootjalt, peab selline leping 
ja/või lepingu pakkumine vastama lõikes 
2 sätestatud tingimustele.
Kui liikmesriik otsustab, et toorpiima 
tarne kohta põllumajandustootjalt 
toorpiima töötlejale tuleb poolte vahel 
sõlmida kirjalik leping, määrab ta 
kindlaks ka selle, millise tarne etapi või 
etappide kohta tuleb kirjalik leping 
sõlmida, kui piima tarnitakse ühe või 
mitme koguja kaudu.
Käesoleva artikli kohaldamisel tähendab 
mõiste „koguja“ ettevõtjat, kes 
transpordib toorpiima 
põllumajandustootjalt või teiselt kogujalt 
toorpiima töötlejale või teisele kogujale, 
kusjuures toorpiima omandiõigus antakse 
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iga kord üle.
1a. Kui liikmesriigid ei kasuta käesoleva 
artikli lõikes 1 sätestatud võimalusi, võib 
tootja, tootjaorganisatsioon või 
tootjaorganisatsioonide liit nõuda, et iga 
toorpiima tarne kohta toorpiima töötlejale 
tuleb sõlmida poolte vahel kirjalik leping 
ja/või et esmaostjad peavad iga toorpiima 
tarne kohta tegema kirjaliku pakkumuse 
lepingu sõlmimiseks, võttes arvesse 
käesoleva artikli lõike 4 esimeses lõigus 
sätestatud tingimusi.
Kui esmaostja on mikro-, väike- või 
keskmise suurusega ettevõtja soovituse 
2003/361/EÜ tähenduses, ei ole lepingu 
sõlmimine ja/või lepingu sõlmimiseks 
pakkumuse tegemine kohustuslik, ilma et 
see piiraks poolte võimalust kasutada 
tootmisharudevahelise organisatsiooni 
koostatud standardlepingut.
2. Lõigetes 1 ja 1a osutatud leping ja/või 
lepingu pakkumus:
a) sõlmitakse või tehakse enne tarnimist;
b) on kirjalik ning
c) hõlmab eelkõige järgmist:
i) tarne eest makstav hind:
– mis ei muutu ja mis sätestatakse 
lepingus ja/või
– mille arvutamiseks ühendatakse 
lepingus sätestatud eri tegurid, mis 
hõlmavad asjakohaseid ja lihtsasti 
mõistetavaid näitajaid ning 
majandusnäitajaid, lõpphinna arvutamise 
meetodiga, mis põhineb turutingimuste 
muutumist kajastavatel asjaomastel 
kergesti juurdepääsetavatel ja 
arusaadavatel tootmis- ja turustuskulude 
näitajatel ja tarnitavatel kogustel ning 
mille läbiviimisel neid kasutatakse, ja 
tarnitava toorpiima kvaliteedi või koostise 
muutumist.
Selleks võivad liikmesriigid, kes on 
otsustanud kohaldada lõiget 1, määrata 
näitajad kindlaks objektiivsete 
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kriteeriumide ning tootmis- ja toiduahela 
kohta tehtud uuringute alusel, et need 
saaks kindlaks teha igal ajal,
ii) toorpiima kogus, mida võib või tuleb 
tarnida ja selliste tarnete ajakava. Ei tohi 
sätestada karistusklausleid kohustuste 
täitmata jätmise eest asjaomasel kuul;
iii) lepingu kestus, mis võib olla 
määratletud kas kindla tähtajaga või olla 
tähtajatu koos lepingu lõpetamist 
käsitlevate sätetega; iv) üksikasjad 
maksetähtaegade ja maksekorra kohta;
v) toorpiima kogumise või 
kohaletoimetamise kord ning
vi) vääramatu jõu juhtudel kohaldatavad 
eeskirjad.
3. Erandina lõigetest 1 ja 1a ei ole leping 
ja/või lepingu pakkumus nõutav, kui 
ühistu liige tarnib toorpiima ühistule, 
mille liige ta on, ja kui asjaomase ühistu 
põhikirjas või selles sätestatud või selle 
alusel antud eeskirjades ja otsustes 
sisalduvad sätted, millel on lõike 2 
punktide a, b ja c sätetega sarnane mõju.
4. Põllumajandustootjate, kogujate või 
toorpiima töötlejate sõlmitud toorpiima 
tarnimist käsitlevate lepingute kõik 
punktid, sealhulgas lõike 2 punktis c 
sätestatu, on poolte vahel vabalt 
kokkulepitavad.
Olenemata esimesest lõigust kohaldatakse 
ühte või mitut järgmist võimalust:
a) kui liikmesriik otsustab teha toorpiima 
tarnimiseks kirjaliku lepingu sõlmimise 
kohustuslikuks vastavalt lõikele 1, võib ta 
kehtestada:
i) poolte kohustuse leppida omavahelises 
suhtes kokku teatava tarnitava koguse ja 
nimetatud tarne eest makstava hinna;
ii) lepingu miinimumkestuse, mida 
kohaldatakse üksnes põllumajandustootja 
ja toorpiima esmaostja vaheliste kirjalike 
lepingute puhul; selline miinimumkestus 
on vähemalt kuus kuud ja see ei tohi 
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takistada siseturu nõuetekohast toimimist;
b) kui liikmesriik otsustab, et toorpiima 
esmaostja peab tegema lõike 1 kohaselt 
põllumajandustootjale kirjaliku lepingu 
pakkumise, võib ta sätestada, et 
pakkumine peab sisaldama lepingu 
miinimumkestust, mis on sätestatud sel 
eesmärgil siseriiklikus õiguses; selline 
miinimumkestus on vähemalt kuus kuud 
ja see ei tohi takistada siseturu 
nõuetekohast toimimist.
Teise lõigu kohaldamine ei piira 
põllumajandustootja õigust keelduda 
sellisest miinimumkestusest, juhul kui ta 
teeb seda kirjalikult. Sel puhul on pooltel 
õigus pidada läbirääkimisi kõigi lepingu 
aspektide üle, mis hõlmavad ka lõike 2 
punktis c osutatut.
5. Käesoleva artikliga ette nähtud 
võimalusi kasutavad liikmesriigid 
teavitavad komisjoni nende 
kohaldamisest.
6. Komisjon võib vastu võtta 
rakendusaktid, millega kehtestatakse 
meetmed, mis on vajalikud käesoleva 
artikli lõike 2 punktide a ja b ning lõike 3 
ühtseks kohaldamiseks, ning meetmed, 
mis on seotud käesolevas artiklis 
sätestatud liikmesriikide 
teavitamiskohustusega. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu vastavalt 
artikli 229 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusele.“

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga ühtlustatakse lõike 2 punkti c alapunkti i teises taandes esitatud 
lepinguid käsitlev sõnastus artikli 157 kohta tehtud kompromissis esitatud sõnastusega. 
Tegemist on järjepidevuse küsimusega tagamaks, et eri sektorite eri tüüpi lepingud sisaldavad 
järjepidevalt lõpphinna arvutamise meetodit.
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15.10.2020 A8-0198/270

Muudatusettepanek 270
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 22 b (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 149

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

22b) Artikkel 149 asendatakse 
järgmisega:
„Artikkel 149
Läbirääkimised lepingute sõlmimiseks 
piima- ja piimatootesektoris
1. Artikli 161 lõike 1 kohaselt tunnustatud 
piima- ja piimatootesektori 
tootjaorganisatsioon võib pidada tema 
liikmeks olevate põllumajandustootjate 
nimel kogu või osa nende ühistoodangu 
osas läbirääkimisi lepingute üle, mis 
käsitlevad toorpiima tarnimist 
põllumajandustootjalt toorpiima töötlejale 
või artikli 148 lõike 1 kolmanda lõigu 
tähenduses kogujale.
2. Tootjaorganisatsioon võib pidada 
läbirääkimisi:
a) olenemata sellest, kas toorpiima 
omandiõigus antakse 
põllumajandustootjalt 
tootjaorganisatsioonile või mitte;
b) olenemata sellest, kas kokkulepitud 
hind on mõnede või kõikide 
põllumajandustootjatest liikmete 
ühistoodangu jaoks sama või mitte;
c) tingimusel, et konkreetse 
tootjaorganisatsiooni puhul on täidetud 
kõik järgmised tingimused:
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i) selliste läbirääkimistega hõlmatud 
toorpiima kogus ei ületa 7,5 % liidu 
kogutoodangust,
ii) selliste läbirääkimistega hõlmatud 
toorpiima kogus, mida toodetakse 
konkreetses liikmesriigis, ei ületa 45 % 
selle liikmesriigi kogutoodangust ning
iii) selliste läbirääkimistega hõlmatud 
toorpiima kogus, mida tarnitakse 
konkreetses liikmesriigis, ei ületa 45 % 
selle liikmesriigi kogutoodangust;
d) tingimusel, et asjaomased 
põllumajandustootjad ei ole ühegi teise 
tootjaorganisatsiooni liikmed, mis peab 
samuti nende nimel läbirääkimisi 
sarnaste lepingute üle; sellegipoolest 
võivad liikmesriigid nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel sellest tingimusest 
kõrvale kalduda, kui 
põllumajandustootjatel on kaks eraldi 
tootmisüksust, mis asuvad erinevates 
geograafilistes piirkondades;
e) tingimusel, et toorpiima suhtes ei ole 
põllumajandustootja liikmesuse tõttu 
ühistus kehtestatud tarnekohustust 
vastavalt ühistu põhikirjas sätestatud 
tingimustele või nimetatud põhikirjas 
sätestatud või sellest tulenevatele 
eeskirjadele ja otsustele, ning
f) tingimusel, et tootjaorganisatsioon 
teavitab pädevaid asutusi liikmesriigis või 
liikmesriikides, kus ta tegutseb, selliste 
läbirääkimistega hõlmatud toorpiima 
kogusest.
3. Olenemata lõike 2 punkti c 
alapunktides ii ja iii sätestatud 
tingimustest võib tootjaorganisatsioon 
pidada lõike 1 kohaselt läbirääkimisi, kui 
selle tootjaorganisatsiooni läbiräägitav 
toorpiima kogus, mida toodetakse või 
tarnitakse liikmesriigis, mille toorpiima 
aastane kogutoodang on alla 500 000 
tonni, ei ületa 45 % kõnealuse liikmesriigi 
kogutoodangust.
4. Käesoleva artikli viited 
tootjaorganisatsioonidele hõlmavad 



AM\1215904ET.docx PE658.378v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

tootjaorganisatsioonide liite.
5. Lõike 2 punkti c ja lõike 3 kohaldamisel 
avaldab komisjon talle sobival viisil liidus 
ja liikmesriikides toodetud toorpiima 
kogused, kasutades kõige ajakohasemat 
olemasolevat teavet.
6. Erandina lõike 2 punktist c ja lõikest 3, 
isegi kui selles sätestatud künniseid ei 
ületata, võib käesoleva lõike teises lõigus 
osutatud pädev asutus üksikjuhtumil 
otsustada, et tootjaorganisatsiooni 
peetavaid konkreetseid läbirääkimisi 
tuleks uuesti alustada või neid üldse mitte 
pidada, kui asjaomane asutus leiab, et see 
on vajalik konkurentsi säilitamiseks või 
selleks, et ära hoida VKEdest toorpiima 
töötlejate tõsist kahjustamist liikmesriigis.
Rohkem kui ühte liikmesriiki hõlmavate 
läbirääkimiste korral teeb komisjon 
esimeses lõigus nimetatud otsuse ilma 
artikli 229 lõikes 2 või 3 osutatud 
menetlust kohaldamata. Muudel juhtudel 
teeb vastava otsuse läbirääkimistega 
seotud liikmesriigi riiklik 
konkurentsiasutus.
Käesolevas lõikes osutatud otsuseid ei 
kohaldata varem kui asjaomastele 
ettevõtjatele teatamise tähtpäeval.
7. Käesoleva artikli puhul kohaldatakse 
järgmist:
a) „riiklik konkurentsiasutus“ – nõukogu 
määruse (EÜ) nr 1/2003 artiklis 5 
osutatud asutus [1b]
b) „VKE“ – mikro-, väikese või keskmise 
suurusega ettevõtja soovituse 
2003/361/EÜ tähenduses.
8. Liikmesriik, kus peetakse käesoleva 
artikli kohaseid läbirääkimisi, teatab 
komisjonile lõike 2 punkti f ja lõike 6 
kohaldamisest.“
_________________
1b Nõukogu 16. detsembri 2002. aasta 
määrus (EÜ) nr 1/2003 asutamislepingu 
artiklites 101 ja 102 sätestatud 
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konkurentsieeskirjade rakendamise kohta 
(EÜT L 1, 4.1.2003, lk 1).

Or. en

Selgitus

Artikliga muudetakse punkti c, et suurendada toorpiima kogust, mille üle tootjaorganisatsioon 
kollektiivläbirääkimisi pidada tohib, et anda neile rohkem mõjujõudu suuremate osapooltega 
läbirääkimisel, kes on koondunud tarneahela hilisematesse etappidesse. Muudatused on 
tehtud lõike 2 punkti c alapunktides i–iii.
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15.10.2020 A8-0198/271

Muudatusettepanek 271
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 22 c (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 164

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

22c) Artikkel 164 asendatakse 
järgmisega:
„Artikkel 164
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.
2. Käesoleva jao kohaldamisel tähendab 
mõiste „majanduspiirkond“ kõrvuti või 
naabruses asetsevatest 
tootmispiirkondadest koosnevat 
geograafilist ala, kus on ühesugused 
tootmis- ja turustustingimused, või 
kaitstud päritolunimetuse või kaitstud 
geograafilise tähisega liidu õiguse 
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kohaselt tunnustatud toodete puhul 
tootespetsifikaadis sätestatud geograafilist 
piirkonda.
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:
i) puu- ja köögiviljasektori 
tootjaorganisatsioonide puhul vähemalt 
60 % või
ii) muudel juhtudel vähemalt kaks 
kolmandikku, ning
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 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.
4. Eeskirjadega, mille laiendamist teistele 
ettevõtjatele võib lõike 1 kohaselt taotleda, 
täidetakse ühte järgmistest eesmärkidest:
a) aruandlus toodangu ja turu kohta;
b) liidu või siseriiklikest eeskirjadest 
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karmimad tootmiseeskirjad;
c) liidu eeskirjadega vastavuses olevate 
standardlepingute koostamine ning 
väärtuse jaotamist ja õiglast hüvitist 
käsitlevate klauslite lisamine;
d) turundus;
e) keskkonnakaitse;
f) meetmed toodete müügi edendamiseks 
ja nende potentsiaali kasutamiseks;
g) meetmed mahepõllumajanduse, samuti 
päritolunimetuste, kvaliteedimärkide ja 
geograafiliste tähiste kaitseks;
h) toodete lisandväärtuse, eelkõige uute, 
rahvatervisele ohutute kasutusalade 
uuringud;
i) uuringud toodete kvaliteedi 
parandamiseks;
j) teadusuuringud, eelkõige seoses 
viljelusmeetoditega, mis võimaldavad 
vähendada taimekaitsevahendite või 
loomatervishoiutoodete kasutamist ning 
tagavad mulla kaitse ja keskkonna kaitse 
või parandamise;
k) fütosanitaarsete, loomatervise, 
toiduohutuse või keskkonnaalaste ohtude 
ennetamine ja juhtimine, eelkõige 
ühisfondide loomise või selliste fondide 
toetamise kaudu;
l) kõrvalsaaduste majandamine ja 
väärtustamine;
la) tehniliste standardite väljatöötamine, 
rakendamine ja kontrollimine, mis 
võimaldab toote omadusi täpselt hinnata.
Eeskirjade kohaldamine ei piira 
määruse (EL) nr 2018/848 kohaldamist. 
Eeskirjadega ei tekitata mingit kahju 
asjaomase liikmesriigi või liidu teistele 
ettevõtjatele, sh mahepõllumajanduslikele 
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 
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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 
laiendamine tehakse ettevõtjatele 
teatavaks, avaldades need täies ulatuses 
asjaomase liikmesriigi ametlikus 
väljaandes.
6. Liikmesriigid teavitavad komisjoni igast 
käesoleva artikli alusel tehtud otsusest.“

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on tagada, et mahepõllumajanduslikke ettevõtjaid ei kahjusta 
eeskirjad, mis ei ole nende sektorile kohandatud. Sellega kaotatakse samuti võimaldus 
kohaldada pakendeid ja seemneid käsitlevaid eeskirju tootjaorganisatsiooni mitteliikmetele, 
sest need kaks valdkonda on väiketootjate ning tooteid otse või lühikeste tarneahelate kaudu 
müüvate tootjate jaoks eriti tundlikud.
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15.10.2020 A8-0198/272

Muudatusettepanek 272
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 22 d (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 165

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

22d) Artikkel 165 jäetakse välja

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga jäetakse välja artikkel 165 mitteliikmete rahaliste osalustasude kohta. 
On ebaõiglane ja ebademokraatlik, et tootjaorganisatsiooni mittekuuluvaid tootjaid võiks 
sellest hoolimata a) kohustada järgima teatava suurusega tootjaorganisatsiooni eeskirju ning 
b) et neid kohustataks seejärel eeskirjade järgimise eest osalustasu maksma. On ilmselge, et 
mitteliikmed ei osale tootjaorganisatsioonis otsuste tegemises, seega on ebaproportsionaalne 
kohustada neid maksma eeskirjade kehtestamise eest, mille kehtestamises nad demokraatlikult 
ei osalenud.
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15.10.2020 A8-0198/273

Muudatusettepanek 273
Benoît Biteau, Bronis Ropė
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 22 e (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 168

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

22e) Artikkel 168 asendatakse 
järgmisega:
„Artikkel 168
Lepingulised suhted
1. Ilma et see piiraks piima- ja 
piimatootesektorit käsitleva artikli 148 ja 
suhkrusektorit käsitleva artikli 125 
kohaldamist, kui liikmesriik otsustab 
seoses artikli 1 lõikes 2 nimetatud 
sektorite põllumajandustoodetega, välja 
arvatud piim ja piimatooted ning suhkur, 
et:
a) iga kõnealuste toodete tarne tema 
territooriumil tootjalt töötlejale või 
turustajale peab toimuma osapoolte 
vahelise kirjaliku lepingu alusel ja/või
b) esmaostjad peavad tegema kirjaliku 
lepingu pakkumuse kõnealuste 
põllumajandustoodete tootjapoolse tarne 
kohta tema territooriumil, peavad sellised 
lepingud või lepingu pakkumused 
vastama käesoleva artikli lõigetes 4 ja 6 
sätestatud tingimustele.
1a. Kui liikmesriigid ei kasuta käesoleva 
artikli lõikes 1 sätestatud võimalusi, võib 
tootja, tootjaorganisatsioon või 
tootjaorganisatsioonide liit artikli 1 
lõikes 2 osutatud sektorite, v.a piima- ja 
piimatoodete- ning suhkrusektori 
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põllumajandustoodetega seoses nõuda, et 
iga tema toodete tarne kohta töötlejale või 
turustajale tuleb sõlmida poolte vahel 
kirjalik leping ja/või et esmaostjad peavad 
iga tarne kohta tegema kirjaliku 
pakkumuse lepingu sõlmimiseks, võttes 
arvesse käesoleva artikli lõikes 4 ja lõike 6 
esimeses lõigus sätestatud tingimusi.
Kui esmaostja on mikro-, väike- või 
keskmise suurusega ettevõtja 
soovituse 2003/361/EÜ tähenduses, ei ole 
lepingu sõlmimine ja/või lepingu 
sõlmimiseks pakkumuse tegemine 
kohustuslik, ilma et see piiraks poolte 
võimalust kasutada 
tootmisharudevahelise organisatsiooni 
koostatud standardlepingut.
2. Kui liikmesriik otsustab, et käesoleva 
artikliga hõlmatud toodete tarne kohta 
tootjalt töötlejale tuleb sõlmida poolte 
vahel kirjalik leping, määrab ta kindlaks 
ka selle, millise tarne etapi või etappide 
kohta tuleb sõlmida kirjalik leping, kui 
asjaomaseid tooteid tarnitakse ühe või 
mitme vahendaja kaudu.
Liikmesriigid tagavad, et nende poolt 
käesoleva artikli kohaselt vastuvõetavad 
sätted ei takista siseturu nõuetekohast 
toimimist.
3. Lõikes 2 kirjeldatud juhul võivad 
liikmesriigid luua vahendusmehhanismi 
selliste juhtude lahendamiseks, kus ei 
jõuta kokkuleppele lepingu sõlmimises, 
tagades seeläbi võrdsuse lepingulistes 
suhetes.
4. Lõigetes 1 ja 1a osutatud leping või 
lepingu pakkumus:
a) sõlmitakse või tehakse enne tarnimist,
b) sõlmitakse kirjalikult ning
c) hõlmab eelkõige järgmist:
i) tarne eest makstav hind:
– mis ei muutu ja mis sätestatakse 
lepingus ja/või



AM\1215904ET.docx PE658.378v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

– arvutatakse, ühendades lepingus 
sätestatud erinevad tegurid, mis hõlmavad 
asjakohaseid ja lihtsasti mõistetavaid 
näitajaid ja majandusnäitajaid, lõpphinna 
arvutamise meetodiga, mis põhineb ja 
mille tegemisel kasutatakse 
turutingimuste muutumist kajastavaid 
asjaomaseid kergesti juurdepääsetavaid ja 
arusaadavaid tootmis- ja turustuskulude 
näitajaid, tarnitavaid koguseid ning 
tarnitava põllumajandustoodete kvaliteedi 
või koostise muutumist.
Selleks sätestavad liikmesriigid, kes on 
otsustanud lõiget 1 kohaldada, kooskõlas 
objektiivsete kriteeriumitega ning tootmist 
ja toidutarneahelat käsitlevatele 
uuringute põhjal näitajad, et need saaks 
igal hetkel kindlaks määrata.
ii) toodete, mida võib või tuleb tarnida, 
kogus ja kvaliteet, ning selliste tarnete 
ajakava,
iii) lepingu kestus, mis võib hõlmata kas 
kindlat või määramatut tähtaega koos 
lepingu lõpetamise sätetega;
iv) üksikasjad maksetähtaegade ja 
maksekorra kohta;
v) põllumajandustoodete kogumise või 
kohaletoimetamise kord ning
vi) vääramatu jõu juhtudel kohaldatavad 
eeskirjad.
5. Erandina lõigetest 1 ja 1a ei ole leping 
või lepingu pakkumus nõutav, kui ühistu 
liige tarnib asjaomaseid tooteid ühistule, 
mille liige ta on, ja kui asjaomase ühistu 
põhikirjas või selles sätestatud või selle 
alusel antud eeskirjades ja otsustes 
sisalduvad sätted, millel on lõike 4 
punktide a, b ja c sätetega sarnane mõju.
6. Tootjate, kogujate, töötlejate või 
turustajate sõlmitud põllumajandustoote 
tarnimist käsitlevate lepingute kõik 
punktid, sealhulgas lõike 4 punktis c 
sätestatu, on poolte vahel vabalt 
kokkulepitavad. Olenemata esimesest 
lõigust kohaldatakse ühte või mõlemat 
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järgmist võimalust:
a) kui liikmesriik otsustab teha kirjaliku 
lepingu põllumajandustoodete 
tarnimiseks lõike 1 kohaselt 
kohustuslikuks, võib ta kehtestada lepingu 
miinimumkestuse, mida kohaldatakse 
ainult tootja ja põllumajandustoodete 
esmaostja vahel sõlmitava kirjaliku 
lepingu suhtes. Selline miinimumkestus 
on vähemalt kuus kuud ja see ei tohi 
takistada siseturu nõuetekohast toimimist;
b) kui liikmesriik otsustab, et 
põllumajandustoodete esmaostja peab 
tegema lõike 1 kohaselt tootjale kirjaliku 
lepingu pakkumise, võib ta sätestada, et 
pakkumine peab sisaldama lepingu 
miinimumkestust, mis on sätestatud sel 
eesmärgil siseriiklikus õiguses. Sellise 
miinimumkestuse pikkuseks on vähemalt 
kuus kuud ja see ei tohi takistada siseturu 
nõuetekohast toimimist.
Teise lõigu kohaldamine ei piira tootja 
õigust keelduda sellisest 
miinimumkestusest, tingimusel et ta teeb 
seda kirjalikult. Sel puhul on osalistel 
õigus pidada läbirääkimisi kõigi lepingu 
aspektide üle, mis hõlmavad ka lõike 4 
punktis c osutatud aspekte.
7. Käesoleva artikliga ette nähtud 
võimalusi kasutavad liikmesriigid 
tagavad, et kehtestatud sätted ei takista 
siseturu nõuetekohast toimimist. 
Liikmesriigid teavitavad komisjoni sellest, 
kuidas nad kohaldavad käesoleva artikli 
kohaselt võetud meetmeid.
8. Komisjon võib vastu võtta 
rakendusaktid, millega kehtestatakse 
meetmed, mis on vajalikud käesoleva 
artikli lõike 4 punktide a ja b ning lõike 5 
ühetaoliseks kohaldamiseks, ning 
meetmed, mis on seotud käesolevas 
artiklis sätestatud liikmesriikide 
teavitamiskohustusega.
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
vastavalt artikli 229 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusele.“



AM\1215904ET.docx PE658.378v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga ühtlustatakse lõike 4 punkti c alapunkti ci teises taandes esitatud 
lepinguid käsitlev sõnastus artikli 157 kohta tehtud kompromissis esitatud sõnastusega. 
Tegemist on järjepidevuse küsimusega tagamaks, et eri sektorite eri tüüpi lepingud sisaldavad 
järjepidevalt lõpphinna arvutamise meetodit.


