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Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(22a) 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;

koosnevad sellise majandustegevuse 
esindajatest, mis on seotud tootmisega, 
sealhulgas tootjaorganisatsioonide 
esindajatest, 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 
algatusel;
(c) järgivad konkreetset eesmärki, 
võttes arvesse oma liikmete ja tarbijate 
huve, millega võib olla hõlmatud eeskätt 
üks järgmistest eesmärkidest:
i) tootmise ja turuga seotud 
teadlikkuse ja läbipaistvuse 
suurendamine, sealhulgas avaldades 
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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;
ii) tootmispotentsiaali prognoosimine 
ja avalike turuhindade registreerimine;
iii) toodete turuleviimise parema 
koordineerimise toetamine, eelkõige 
teadus- ja turu-uuringute kaudu;
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;
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;
viii) võimaluste otsimine 
loomatervishoiutoodete või 
taimekaitsevahendite kasutamise 
piiramiseks, muude lisandite paremaks 
haldamiseks, tootekvaliteedi säilitamise 
ning mulla ja vee kaitse tagamiseks, 
toiduohutuse edendamiseks, eelkõige 
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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;
x) kõikide meetmete kasutusele 
võtmine mahepõllumajanduse ning 
päritolunimetuste, kvaliteedimärkide ja 
geograafiliste tähiste kaitsmiseks, 
hoidmiseks ja edendamiseks;
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;
xiii) siseturu ja välisturgude toodete 
tarbimise edendamine ja/või neid 
puudutava teabe jagamine;
xiv) kõrvalsaaduste käitlemisele 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;
xvi) loomatervise, taimekaitse ja 
keskkonnaga seotud riskide ennetamiseks 
ja juhtimiseks võetavate meetmete 
rakendamine.
1 a. 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 
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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.
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;
(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-
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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, 
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 
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edendamine;
xii) 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; ja
xiii) loomatervise, taimekaitse ja 
keskkonnaga seotud riskide ennetamiseks 
ja juhtimiseks võetavate meetmete 
rakendamine.

Or. fr
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 26 a (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 219 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26a) Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 219b 
Tootmise stabiliseerimise meetmed tõsiste 
turuhäirete ajal
1. Kui komisjon on artikli 219a 
alusel vastu võtnud delegeeritud 
õigusaktid, on komisjonil tõsiste 
turuhäirete tõenäolise jätkumise või 
halvenemise korral õigus võtta kooskõlas 
artikliga 227 vastu delegeeritud õigusakte, 
mis täiendavad käesolevat määrust, 
eesmärgiga täiendada artikli 219a 
kohaseid meetmeid, kehtestades maksu 
artikli 1 lõikes 2 osutatud konkreetse 
sektori kõigile tootjatele, kes suurendavad 
kindla aja jooksul tarneid võrreldes 
eelneva aasta sama perioodiga:
a) samal perioodil, mis on 
määratletud artiklis 219a, nõuetekohaselt 
põhjendatud tungiva kiireloomulisuse 
tõttu;
b) uuel vähendamise perioodil, kui 
tootjate osalemine artikli 219a alusel ei 
ole olnud piisav turu uuesti tasakaalu 
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viimiseks.
2. Lõikes 1 osutatud meetme 
käivitamisel võtab komisjon arvesse 
tootmiskulude suundumusi, eelkõige 
sisendikulusid.
3. Süsteemi tõhusa ja asjakohase 
rakendamise tagamiseks on komisjonil 
õigus võtta artikli 227 kohaselt vastu 
delegeeritud õigusakte, millega 
kehtestatakse:
a) selle maksu suurus ja tingimused, 
mida peavad maksma tootjad, kes 
vähendamise perioodil tootmismahtu või -
kogust suurendavad;
b) süsteemi rakendamise konkreetsed 
tingimused ja vastastikune täiendavus 
artiklis 219a osutatud tootmiskoguste 
vähendamise süsteemiga.
4. Neile meetmetele võivad vajaduse 
korral lisanduda käesoleva määruse 
kohased muud meetmed, eriti artiklis 222 
sätestatud meetmed.
5. Kui artikli 219a ja käesoleva 
artikli lõigete 1–4 kohaselt võetud 
meetmed on endiselt ebapiisavad tõsiste 
turutasakaalu hälvete kõrvaldamiseks, on 
komisjonil õigus võtta kooskõlas artikliga 
227 vastu delegeeritud õigusakte, et 
täiendada artiklis 219a ja käesolevas 
artiklis sätestatud meetmeid, kehtestades 
teatava ajavahemiku jooksul kohustusliku 
mahu vähendamise mõne käesoleva 
määruse artikli 1 lõikes 2 loetletud sektori 
tootjate suhtes. Sellisel juhul nõutakse 
maksu kõigilt tootjatelt, kes ei vähenda 
oma toodangut nõutava protsendimäära 
võrra.
Kohustuslikud mahupiirangud 
kehtestatakse kas:
a) samal perioodil, mis on 
määratletud artiklis 219a, nõuetekohaselt 
põhjendatud tungiva kiireloomulisuse 
tõttu; või
b) uuel vähendamise perioodil, kui 
tootjate osalemine artikli 219a ja/või 
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käesoleva artikli alusel ei ole olnud piisav 
turu uuesti tasakaalu viimiseks.
Teise lõigu punktis b osutatud uut 
vähendamisperioodi võib vajaduse korral 
pikendada. Süsteemi tõhusa ja asjakohase 
rakendamise tagamiseks on komisjonil 
õigus võtta artikli 227 kohaselt vastu 
delegeeritud õigusakte käesoleva määruse 
täiendamiseks, sätestades:
a) tootmismahtude kohustusliku 
vähendamise perioodi pikkuse ja vajaduse 
korral selle pikendamise;
b) kohustusliku vähendamise 
protsendimäära iga tootja kohta;
c)  maksu suuruse ja tingimused, 
mida kohaldatakse tootjate suhtes, kes 
oma tootmismahtu vähendatud tootmise 
perioodil jooksul ei vähenda;
d) eritingimused kõnealuse tootmise 
kohustusliku vähendamise kohaldamiseks 
vastavalt artiklile 219a ja käesoleva artikli 
lõigetele 1–4.“

Or. fr
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 33 a (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
VII lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt a

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(33a) VII lisa II osa punkti 3 alapunkt a 
asendatakse järgmisega:
„a) mille tegelik alkoholisisaldus on 
vähemalt 15 mahuprotsenti, aga mitte üle 
22 mahuprotsendi; Erandkorras ja pika 
laagerdumisajaga veinide puhul võivad 
need piirmäärad erineda teatavate 
päritolunimetuse või geograafilise 
tähisega liköörveinide puhul, mis on 
komisjoni poolt artikli 75 lõike 2 kohaselt 
vastu võetud delegeeritud õigusaktidega 
kehtestatud loetelus, tingimusel et:
– laagerduma jäetavad veinid vastavad 
liköörveinide määratlusele, ja
– laagerdunud veini tegelik 
alkoholisisaldus on vähemalt 14 
mahuprotsenti.

Or. en


