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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 
Teksti asendamine on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus 
tekst on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas.

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida osutavad läbivaadatava 
õigusakti eelnõu asjaomasele tekstiosale. Kui muudatusettepanek puudutab 
kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, märgitakse 
päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja neljandale reale 
viide muudetavale sättele. 

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 
muudatusettepanekud

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 
tähistatud sümboliga ▌ või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 
tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 
kriipsutatud. 
Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 
lõpliku teksti vormistamiseks.
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
muudetakse määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete 
ühine turukorraldus, määrust (EL) nr 1151/2012 põllumajandustoodete ja toidu 
kvaliteedikavade kohta, määrust (EL) nr 251/2014 aromatiseeritud veinitoodete 
määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja geograafiliste tähiste kaitse 
kohta, määrust (EL) nr 228/2013, millega kehtestatakse põllumajanduse erimeetmed 
liidu äärepoolseimate piirkondade jaoks, ning määrust (EL) nr 229/2013, millega 
kehtestatakse põllumajanduse erimeetmed Egeuse mere väikesaarte jaoks
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Seadusandlik tavamenetlus (esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2018)0394),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 43 lõiget 2, 
artiklit 114, artikli 118 esimest taanet ja artiklit 349, mille alusel komisjon esitas 
ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0246/2018),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee … arvamust 1,

– võttes arvesse Regioonide Komitee … arvamust 2,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

– võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni raportit ja arengukomisjoni, 
eelarvekontrollikomisjoni, keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni ning 
regionaalarengu komisjoni arvamusi (A8-0000/2018),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab 
oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

                                               
1 ELT C ... / Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
2 ELT C ... / Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
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Muudatusettepanek 1.

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Arvestades, et 
põllumajandusettevõtete struktuur võib 
liikmesriigis märkimisväärselt erineda 
ning et nende suurus võib ka piirkonniti 
erineda, peaks liikmesriikidel olema 
võimalik piirata põllumajandusettevõtte 
mõistet piirkondlikul tasandil istutamiseks 
antavate lubade korra raames, et võtta 
arvesse eri piirkondade erivajadusi 
uusistutuslubade andmise süsteemi 
raames. 

Or. fr

Selgitus

Mõistet „põllumajandusettevõte“ on vaja kohandada viinamarjakasvatuse järgi. Määruses 
(EL) nr 1307/2013 sätestatud kehtiva määratluse kohaselt hõlmab põllumajandusettevõte 
kõiki maatükke, mida kasutab sama juriidiline isik kogu liikmesriigi territooriumil. See mõiste 
ei ole kohandatud viinamarjakasvatuse võimaluste haldamise piirkondliku lähenemisviisiga 
ega ole sellega kooskõlas.

Muudatusettepanek 2.

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Päritolunimetuse mõiste määratlus 
tuleks viia kooskõlla intellektuaalomandi 
õiguste kaubandusaspektide lepinguga12

(TRIPS-leping), mis kiideti heaks 
nõukogu otsusega 94/800/EÜ13 ja 
eelkõige selle artikli 22 lõikega 1, st 
nimetus peab näitama, et toode on pärit 
teatud piirkonnast või teatud kohast.

välja jäetud

__________________

12 Mitmepoolsete 
kaubandusläbirääkimiste Uruguay voor 
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(1986–1994) – lisa 1 – lisa 1C –
intellektuaalomandi õiguste 
kaubandusaspektide leping (WTO) (EÜT 
L 336, 23.12.1994, lk 214).

13 Nõukogu 22. detsembri 1994. aasta 
otsus 94/800/EÜ, mis käsitleb Euroopa 
Ühenduse nimel sõlmitavaid tema 
pädevusse kuuluvaid küsimusi 
puudutavaid kokkuleppeid, mis saavutati 
mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste 
Uruguay voorus (1986–1994), (EÜT L 
336, 23.12.1994, lk 1).

Or. fr

Selgitus

Kuna me oleme säilitanud rahvusvahelises Lissaboni lepingus sätestatud päritolunimetuse 
mõiste määratluse, muutub kõnealune põhjendus ebaasjakohaseks, kuna selles osutatakse 
intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingus (TRIPS-leping) kehtestatud teisele 
päritolunimetuse mõiste määratlusele.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Võttes arvesse tarbijate üha 
suurenevat nõudlust uuenduslike 
viinamarjasaaduste järele, mille tegelik 
alkoholisisaldus on määruse (EL) nr 
1308/2013 VII lisa II osas 
viinamarjasaadustele sätestatud 
minimaalsest tegelikust 
alkoholisisaldusest väiksem, peaks 
selliseid uuenduslikke 
viinamarjasaaduseid olema võimalik toota 
ka liidus.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Selle uue alkoholivabade veinide kategooria loomine ei ole kooskõlas ühise turukorralduse 
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määruse VII lisa II osas sätestatud veini mõiste määratlusega. Alkoholivabadele veinidele on 
vaja lisada nende alkoholikao kompenseerimiseks lõhna- ja maitseaineid ja neid 
samastatakse tööstustoodetega. Need veinipõhised tooted ei saa kuuluda ühise turukorralduse 
määruses sisalduvate eeskirjade kohaldamisalasse, vaid kuuluvad rohkem aromatiseeritud 
veine käsitleva määruse (EL) nr 251/2014 kohaldamisalasse.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Tuleb sätestada alkoholitustatud ja 
osaliselt alkoholitustatud 
viinamarjasaaduste määratlused. Nende 
mõistete määratlemisel võetakse arvesse 
Rahvusvahelise Viinamarja- ja 
Veiniorganisatsiooni (OIV) 
resolutsioonides OIV-ECO 433-2012 
„Beverage Obtained By Partial 
Dealcoholisation of Wine“ („Veini osalise 
alkoholitustamise tulemusel saadud 
jook“) ja OIV-ECO 523-2016 „Wine With 
An Alcohol Content Modified by 
Dealcoholisation“ („Alkoholitustamisega 
muudetud alkoholisisaldusega vein“) 
sätestatud määratlusi.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Selle uue alkoholivabade veinide kategooria loomine ei ole kooskõlas ühise turukorralduse 
määruse VII lisa II osas sätestatud veini mõiste määratlusega. Alkoholivabadele veinidele on 
vaja lisada nende alkoholikao kompenseerimiseks lõhna- ja maitseaineid ja neid 
samastatakse tööstustoodetega. Need veinipõhised tooted ei saa kuuluda ühise turukorralduse 
määruses sisalduvate eeskirjade kohaldamisalasse, vaid kuuluvad rohkem aromatiseeritud 
veine käsitleva määruse (EL) nr 251/2014 kohaldamisalasse.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Tagamaks, et veinisektori toodete 
märgistamise ja esitlemise eeskirju 
kohaldatakse ka alkoholitustatud või 
osaliselt alkoholitustatud 
viinamarjasaaduste suhtes, et kehtestada 
eeskirjad, millega reguleeritakse 
alkoholitustamise protsessi teatud 
alkoholitustatud või osaliselt 
alkoholitustatud viinamarjasaaduste 
tootmisel liidus, ning eeskirjad, mis 
käsitlevad sulgurite kasutamise tingimusi 
veinisektoris, et tagada tarbijate kaitse 
teatud jookidega seostatavate teatud 
sulgurite ning ohtlikest materjalidest 
valmistatud sulgurite, mis võivad joogi 
saastada, eksitava kasutamise eest, tuleks 
komisjonile anda õigus võtta kooskõlas 
Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikliga 290 vastu õigusakte seoses 
määruse (EL) nr 1308/2013 asjakohaste 
sätete muutmisega. Eriti tähtis on see, et 
komisjon korraldaks oma ettevalmistava 
töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, 
sealhulgas ekspertide tasandil, ja et 
kõnealused konsultatsioonid peetaks 
kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta 
institutsioonidevahelises parema 
õigusloome kokkuleppes sätestatud 
põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises 
võrdne osalemine, saavad Euroopa 
Parlament ja nõukogu kõik dokumendid 
liikmesriikide ekspertidega samal ajal 
ning nende ekspertidel on pidev 
juurdepääs komisjoni eksperdirühmade 
koosolekutele, millel arutatakse 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Selle uue alkoholivabade veinide kategooria loomine ei ole kooskõlas ühise turukorralduse 
määruse VII lisa II osas sätestatud veini mõiste määratlusega. Alkoholivabadele veinidele on 
vaja lisada nende alkoholikao kompenseerimiseks lõhna- ja maitseaineid ja neid 
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samastatakse tööstustoodetega. Need veinipõhised tooted ei saa kuuluda ühise turukorralduse 
määruses sisalduvate eeskirjade kohaldamisalasse, vaid kuuluvad rohkem aromatiseeritud 
veine käsitleva määruse 251/2014 kohaldamisalasse.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt -1 (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 1 – lõige 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

-1 Artikli 1 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
põllumajandustoodete ühine turukorraldus, 
mis hõlmab kõiki aluslepingute I lisas 
loetletud tooteid, v.a kalapüügi- ja 
vesiviljelustooted, mis on määratletud liidu 
õigusaktides kalapüügi- ja 
vesiviljelustoodete turu ühise korralduse 
kohta.

„1. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
põllumajandustoodete ühine turukorraldus, 
mis hõlmab kõiki aluslepingute I lisas 
loetletud tooteid, v.a kalapüügi- ja 
vesiviljelustooted, mis on määratletud liidu 
õigusaktides kalapüügi- ja 
vesiviljelustoodete turu ühise korralduse 
kohta. Käesolevas määruses 
määratletakse avalikud standardid, 
eeskirjad mis tagavad turgude 
läbipaistvuse, ja kriisijuhtimise vahendid, 
mis võimaldavad ametiasutustel, eeskätt 
komisjonil, tagada järelevalve 
põllumajandusturgude üle, nende 
juhtimine ja reguleerimine. Käesolev 
määrus koondab komisjoni käsutuses 
olevad vahendid kohustuste täitmiseks 
seoses koostööga ametiasutustega, kes 
vastutavad määrustes (EL) nr 65/2014 ja 
(EL) nr 596/2014 määratletud 
finantsturgude reguleerimise eest.“

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Selgitus

Võttes valdkondlikud sekkumismeetmed välja ühist turukorraldust käsitlevast määrusest ning 
lõimides need uude strateegiakavasid käsitlevasse määrusesse, keskendub komisjon taas ühist 
turukorraldust käsitlevale määrusele, milles käsitletakse ametiasutuste käsutuses olevaid 
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mõjuvahendeid turgude toimimise parandamiseks avalike standardite, läbipaistvusega seotud 
eeskirjade ja meetmete määratlemisega kriisidega toimetulekuks. Kavandatud 
muudatusettepanekus selgitatakse kohustust teha koostööd finantsturge reguleerivate 
asutustega, mis tuleneb finantsinstrumentide turgude direktiivi (MIFID 2) artikli 79 lõike 7 ja 
turu kuritarvitamist käsitleva määruse (MAR) artikli 25 läbivaatamisest.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 a (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt f

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(3 a) Artikli 7 lõike 1 punkt f 
asendatakse järgmisega:

f) sealihasektor: 1 509,39 eurot 
standardkvaliteediga searümba tonni kohta, 
mis on määratletud kaalu ja tailihasisalduse 
alusel, nagu on sätestatud IV lisa punktis B 
osutatud liidu searümpade 
klassifitseerimisskaalas järgmiselt: i) 60–
120 kg kaaluvad rümbad: lihakusklass E; 
ii) 120–180 kg kaaluvad rümbad: lihaklass 
R;

„f) sealihasektor: 1400 eurot 
standardkvaliteediga searümba tonni kohta, 
mis on määratletud kaalu ja tailihasisalduse 
alusel, nagu on sätestatud IV lisa punktis B 
osutatud liidu searümpade 
klassifitseerimisskaalas järgmiselt: i) 60–
120 kg kaaluvad rümbad: lihakusklass E; 
ii) 120–180 kg kaaluvad rümbad: lihaklass 
R; “

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/?qid=1539801054181&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Selgitus

Sealiha sekkumishinda ei alandatud nagu teiste toodete hindu, sest sealiha ei olnud enam 
riikliku sekkumisega seotud. Et säilitada toodete hindade taga peituv kaitsemeetme loogika, 
tehakse ettepanek seda piirmäära veidi alandada.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 b (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt g a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 b) Artikli 7 lõikele 1 lisatakse 
järgmine punkt:

„g a) tallelihasektor: 4500 eurot 
standardkvaliteediga alla 12 kuu vanuse 
lambatalle rümba tonni kohta.“

Or. fr

Selgitus

Talleliha sekkumishinna tase on kindlaks määratud nii, et see looks tõsise turukriisi korral 
turvavõrgu. See on madalam tootmiskuludest ja viimase viie aasta hindadest.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 c (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 7 – lõige 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(3 c) Artikli 7 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:

2. Komisjon jälgib lõikes 1 sätestatud 
võrdluskünniseid, võttes arvesse 
objektiivseid kriteeriume, eelkõige 
tootmise arengut, tootmiskulusid (eelkõige 
sisendite hinnad) ja turusuundumusi. 
Vajaduse korral ajakohastatakse 
võrdluskünniseid seadusandliku 
tavamenetluse kohaselt, võttes arvesse 
tootmise ja turgude arengut.

„2. Komisjon jälgib lõikes 1 sätestatud 
võrdluskünniseid, võttes arvesse 
objektiivseid kriteeriume, eelkõige 
tootmise arengut, tootmiskulusid (eelkõige 
sisendite hinnad) ja turusuundumusi. 
Võrdluskünniseid ajakohastatakse igal 
aastal, et võtta arvesse inflatsiooni. “

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Selgitus

Võrdluskünniseid ei ole ajakohastatud alates nende langetamisest kuni 2000. aastate 
keskpaigani. Kuna võrdluskünnised kehtestati Euroopa keskmisest tootmiskulude tasemest 
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palju madalamal tasemel, ei saa nende inflatsiooniga seotud indekseerimine seega luua 
iseseisvat inflatsioonimõju, kuid see võimaldab tõsta praegu liiga madalat turvavõrku.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 d (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 11 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 d) Artiklile 11 lisatakse järgmine 
punkt:

„e a) valge suhkur;“

Or. fr

Selgitus

Lamba- ja sealiha sektoris on suur turuhäirete oht, arvestades Brexitiga ja 
sanitaarseisundiga (sigade katk) seotud olukorda. Omast kohast on suhkruturu olukord 
murettekitav. Nende kolme saaduse tootmine kuulub selliste saaduste tootmise hulka, millele 
võib eraladustamine kasuks tulla ning tehakse ettepanek lisada need selliste toodete 
loetelusse, mille puhul võib kasutada riiklikku sekkumist.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 e (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 11 – punkt e b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 e) Artiklile 11 lisatakse järgmine 
punkt:

„e b) CN-koodi 0204 alla kuuluv värske, 
jahutatud või külmutatud lambaliha;“

Or. fr
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 f (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 11 – punkt e c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 f) Artiklile 11 lisatakse järgmine 
punkt:

„e c) CN-koodi ex 203 alla kuuluv värske, 
jahutatud või külmutatud sealiha;“

Or. fr

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 g (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 12

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(3 g) Artikkel 12 asendatakse 
järgmisega:

Artikkel 12 „Artikkel 12

Riikliku sekkumise ajavahemikud Riikliku sekkumise ajavahemikud

Riiklik sekkumine toimub: Riiklik sekkumine toimub:

a) pehme nisu, kõva nisu, odra ja maisi 
puhul 1. novembrist 31. maini;

a) pehme nisu, kõva nisu, odra ja maisi 
puhul terve aasta jooksul;

b) koorimata riisi puhul 1. aprillist 31. 
juulini;

b) koorimata riisi puhul terve aasta 
jooksul;

c) veise- ja vasikaliha puhul terve aasta 
jooksul;

c) veise- ja vasikaliha puhul terve aasta 
jooksul;

d) või ja lõssipulbri puhul 1. märtsist 30. 
septembrini.

d) või ja lõssipulbri puhul terve aasta 
jooksul;

d a) lambaliha puhul terve aasta jooksul;

d b) sealiha puhul terve aasta jooksul

d c) valge suhkru puhul terve aasta 
jooksul. “
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Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Selgitus

Sekkumise võrdluskünniseid alandati eelmiste reformide ajal piisavalt madalale tasemele, et 
need ei kujutaks endast automaatset turueelist, nagu see oli eeskätt 1980. aastal. Seepärast ei 
ole vajadust reserveerida sekkumisi kindlatele ajavahemikele: see võimaldab reguleerival 
asutusel kriisiolukordadele paremini reageerida. Lisaks leidsime, et see pakkus huvi ka 
viimase piimakriisi puhul.

Muudatusettepanek 14

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 h) Artiklisse 16 lisatakse järgmine 
lõige:

„3 a. Et vastata lõigetele 1 ja 3, annavad 
liikmesriigid komisjonile teavet nende 
ettevõtete andmete kohta, kes kasutavad 
riiklikku sekkumist, samuti riiklike 
sekkumisvarude ostjate andmete kohta.“

Or. fr

Selgitus

Komisjonile ei edastata süstemaatiliselt teavet riiklike sekkumisvarude ostjate andmete kohta, 
mistõttu ei saa komisjon iseloomustada turuhäirete mõju ega tagada rahvusvaheliste 
lepingute järgimist. See on veelgi olulisem, kuna pakkumismenetlustega võidakse varusid 
müüa ostuhinnast palju madalama hinnaga, kusjuures hinnavahet võib pidada üheks toetuse 
vormiks.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 a (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 61
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Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(4 a) Artikkel 61 asendatakse 
järgmisega:

Artikkel 61 „Artikkel 61

Kestus Kestus

Käesolevas peatükis kehtestatud 
viinapuude istutuseks antavate lubade 
süsteemi kohaldatakse alates 1. jaanuarist 
2016 kuni 31. detsembrini 2030 koos 
vahehindamisega, mille viib läbi komisjon 
eesmärgiga hinnata süsteemi toimimist ja 
esitada selle kohta vajaduse korral 
ettepanekuid.

Komisjon hindab käesolevas peatükis 
kehtestatud viinapuude istutuseks antavate 
lubade süsteemi 2030. aastal koos 
vahehindamisega, mille viib läbi komisjon 
eesmärgiga hinnata selle toimimist ja 
esitada selle kohta vajaduse korral 
ettepanekuid, et parandada selle 
tulemuslikkust. “

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/?qid=1539592399769&uri=CELEX:32013R1308)

Selgitus

Viinapuude istutuseks antavate lubade süsteemi kehtestamisega, millega asendatakse 2013. 
aasta reformi aegne istutamisõiguste süsteem, võib rahule jääda. Seepärast on vaja süsteemi 
säilitada, säilitades samal ajal hindamiskohustus, et aidata seda vajaduse korral paremaks 
muuta. Hindamiseks valitud kuupäev on määratud piisava varuga, selleks et 
hindamistulemusi saaks kasutada järgmise perioodi ettevalmistustöödeks.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 a (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 63 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Artikli 63 lõikele 2 lisatakse 
järgmine punkt:

„b a) liikmesriigid võivad viinapuude 
istutuseks lubade andmise süsteemi 
haldamise eesmärgil määratleda vajaduse 
korral piirkondlikul tasandil 
viinamarjakasvatusettevõtte peakontori 
asukoha ja kõige kaugemal asuva 
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maatüki vahelise maksimaalse kauguse.“

Or. fr

Selgitus

Mõistet „põllumajandusettevõte“ on vaja kohandada viinamarjakasvatuse järgi. Määruses 
(EL) nr 1307/2013 sätestatud kehtiva määratluse kohaselt hõlmab põllumajandusettevõte 
kõiki maatükke, mida kasutab sama juriidiline isik kogu liikmesriigi territooriumil. See mõiste 
ei ole kohandatud viinamarjakasvatuse võimaluste haldamise piirkondliku lähenemisviisiga 
ega ole sellega kooskõlas.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 b (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 63 – lõige 3 – punkt b

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(5 b) Artikli 63 lõike 3 punkt b 
asendatakse järgmisega:

b) vajadus vältida konkreetse kaitstud 
päritolunimetuse või kaitstud geograafilise 
tähise väärtuse vähenemise tõendatud
ohtu.

„b) vajadus vältida konkreetse kaitstud 
päritolunimetuse või kaitstud geograafilise 
tähise väärtuse vähenemise ohtu.“

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj)

Selgitus

Punkti b praegune sõnastus on raskesti tõlgendatav ning seda selgitatakse ja täiendatakse 
punktiga c.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 c (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 63 – lõige 3 – punkt b a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 c) Artikli 63 lõikele 3 lisatakse 
järgmine punkt:

„b a) tahe aidata kaasa asjaomaste 
toodete arendamisele, säilitades nende 
kvaliteedi.“ 

Or. fr

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 d (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 64 – lõige 1 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(5 d) Artikli 64 lõike 1 teise lõigu 
sissejuhatav lause asendatakse 
järgmisega:

Liikmesriigid võivad käesoleva artikli 
kohaldamiseks kohaldada ühte või mitut 
järgnevat objektiivset ja 
mittediskrimineerivat toetuskõlblikkuse 
kriteeriumit:

„Liikmesriigid võivad käesoleva artikli 
kohaldamiseks riiklikul või piirkondlikul 
tasandil kohaldada ühte või mitut järgnevat 
objektiivset ja mittediskrimineerivat 
toetuskõlblikkuse kriteeriumit: “

Or. fr

Selgitus

Liikmesriigid võivad uusistutuseks lubade väljastamisel kohaldada toetuskõlblikkuse 
kriteeriumeid riiklikul tasandil ning muudatusettepanekus täpsustatakse, et seda võib teha 
piirkondlikul tasandil.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 e (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 65 – lõik 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 e) Artiklisse 65 lisatakse järgmine 
lõik:

„Liikmesriik kehtestab artikli 63 lõike 2 
kohaldamisel ametliku eelmenetluse, mis 
võimaldab tal kooskõlas kõnealuse 
liikmesriigi õigusaktidega võtta arvesse 
piirkondliku tasandi tunnustatud 
kutsealade esindusorganisatsioonide 
arvamusi.“

Or. fr

Selgitus

On oluline, et riikliku ja piirkondliku tasandi kutsealade esindusorganisatsioonid oleksid 
kaasatud artikli 63 lõikes 2 sätestatud uusistutuslubade andmise menetlusse. 

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 f (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 73

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(5 f) Artikkel 73 asendatakse 
järgmisega:

Artikkel 73 „Artikkel 73

Reguleerimisala Reguleerimisala

Ilma et see piiraks põllumajandustoodete 
suhtes kohaldatavaid sätteid ning 
veterinaaria ja fütosanitaaria ning 
toiduainete sektoris vastuvõetud sätteid, 
millega tagatakse toodete vastavus 
hügieeni- ja tervishoiunormidele ning 
loomade ja inimeste tervise kaitse ning 
taimekaitse, sätestatakse käesolevas jaos 
eeskirjad, milles käsitletakse 
põllumajandustoodete 
turustamisstandardeid.

Ilma et see piiraks põllumajandustoodete 
suhtes kohaldatavaid sätteid ning 
veterinaaria ja fütosanitaaria ning 
toiduainete sektoris vastuvõetud sätteid, 
millega tagatakse toodete vastavus 
hügieeni- ja tervishoiunormidele ning 
loomade ja inimeste tervise kaitse ning 
taimekaitse ja tagatakse Euroopa ja 
kolmandate riikide võrdsed 
konkurentsitingimused, sätestatakse 
käesolevas jaos eeskirjad, milles 
käsitletakse põllumajandustoodete 
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turustamisstandardeid.“

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Selgitus

Ühise turukorralduse määruses sätestatakse paljude toodete turustuseeskirjad. Kui neid 
eeskirju ei järgita, ei tohi tooteid ELi turule viia. Kõnealused turustamisstandardid peavad 
hõlmama Euroopa ja kolmandate riikide tootjate võrdsete konkurentsitingimuste järgimist, et 
tagada võrdsuse põhimõte.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 g (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 75 – lõige 1 – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 g) Artikli 75 lõikele 1 lisatakse 
järgmine punkt:

„i a) veise- ja vasikaliha;“

Or. fr

Selgitus

Praegu ei ole veise- ja vasikalihasektor nende sektorite nimistus, mille jaoks võib kehtestada 
turustamisstandardeid. 

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 h (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 75 – lõige 1 – punkt i b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 h) Artikli 75 lõikele 1 lisatakse 
järgmine punkt:
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„i b) lambaliha;“

Or. fr

Selgitus

Praegu ei ole lambalihasektor nende sektorite nimistus, mille jaoks võib kehtestada 
turustamisstandardeid.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 i (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 75 – lõige 1 – punkt i c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 i) Artikli 75 lõikele 1 lisatakse 
järgmine punkt:

„i c) sealiha;“

Or. fr

Selgitus

Praegu ei ole sealihasektor nende sektorite nimistus, mille jaoks võib kehtestada 
turustamisstandardeid.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 j (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 75 – lõige 1 – punkt i d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 j) Artikli 75 lõikele 1 lisatakse 
järgmine punkt:

„i d) piim ja piimatooted.“

Or. fr
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Selgitus

Praegu ei ole piima- ja piimatoodete sektor nende sektorite nimistus, mille jaoks võib 
kehtestada turustamisstandardeid.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 k (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 75 – lõige 3 – punkt g

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(5 k) Artikli 75 lõike 4 punkt g 
asendatakse järgmisega:

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; “

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Selgitus

Turustamistavad võivad hõlmata ka loomasööda valmistamise viisi.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 l (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 75 – lõige 3 – punkt j

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(5 l) Artikli 75 lõike 3 punkt j 
asendatakse järgmisega:

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

„j) põllumajandustootmise asukoht ja/või 
päritolu;“

Or. fr
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Selgitus

ELi tarbijad nõuavad üha enam, et neid teavitataks kõigi nende ostetavate toodete tootmis- ja 
päritolukohast.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 m (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 75 – lõige 3 – punkt m a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 m) Artikli 75 lõikele 3 lisatakse 
järgmine punkt:

„m a) loomade heaolu.“

Or. fr

Selgitus

Turustamisstandardeid tuleks kohaldada ka loomade heaolu suhtes.

Muudatusettepanek 29

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) toote kvaliteet või omadused 
tulenevad peamiselt või eranditult teatavast 
geograafilisest keskkonnast ning selle 
iseloomulikest looduslikest ja vajaduse 
korral inimteguritest;

i) toote kvaliteet või omadused 
tulenevad peamiselt või eranditult teatavast 
geograafilisest keskkonnast ning 
looduslikest ja vajaduse korral 
inimteguritest;

Or. fr
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Selgitus

Muudatusettepanekus võetakse päritolunimetuse mõiste määratluses üle Lissaboni lepingus 
rahvusvahelisel tasandil sätestatud määratlus, võttes seejuures arvesse ELi omapära.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 – alapunkt a
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 93 – lõige 1 – punkt a – alapunkt ii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii a) artikli 93 lõike 1 punktile a 
lisatakse järgmine alapunkt:

„ii a) teatavas kohas tavapäraselt 
kasutatav nimetus;“

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepanekus võetakse päritolunimetuse mõiste määratluses üle Lissaboni lepingus 
rahvusvahelisel tasandil sätestatud määratlus.

Muudatusettepanek 31

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 liiki või Vitis 
labrusca liiki või Vitis vinifera, Vitis 
labrusca liikide ja muude perekonna Vitis 
liikide ristanditest pärit sordi hulka;“;

Or. fr
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Selgitus

Komisjon teeb ettepaneku laiendada istutamiseks ja taasistutamiseks lubatud 
veiniviinamarjasortide valikut. Viinamarjakasvatajatel, kes seda soovivad, peab olema 
võimalik kasutada neid uusi sorte päritolunimetusega toodetes juhul, kui nende riik otsustab 
need klassifitseerida ja seega nende kasutamiseks oma territooriumil loa anda.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 13 a (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 103 – lõige 2 – punkt a – alapunkt ii

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(13 a) Artikli 103 lõike 2 punkti a 
alapunkt ii asendatakse järgmisega:

ii) kui sellise kasutusega kaasneb 
päritolunimetuse või geograafilise tähise 
maine ärakasutamine;

„ii) kui sellise kasutusega kaasneb 
päritolunimetuse või geograafilise tähise 
maine ärakasutamine, nõrgestamine või 
kahandamine; “

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/?qid=1539613221684&uri=CELEX:32013R1308)

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on tugevdada veinisektoris kaitstud päritolunimetuse 
või kaitstud geograafilise tähise kaitset.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 13 b (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 103 – lõige 2 – punkt b

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(13 b) Artikli 103 lõike 2 punkt b 
asendatakse järgmisega:

b) väärkasutuse, imiteerimise või seoste 
tekitamise eest ka siis, kui toote või 

„b) väärkasutuse, imiteerimise või seoste 
tekitamise eest ka siis, kui toote või 
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teenuse tegelik päritolu on näidatud või kui 
kaitstud nimetus on tõlgitud,
transkribeeritud või translitereeritud, või 
sellele on lisatud väljend „stiilis”, „tüüpi”, 
„meetodil”, „valmistatud nagu”, 
„imitatsioon”, „maitsega”, „nagu” või muu 
samalaadne väljend;

teenuse tegelik päritolu on näidatud või kui 
kaitstud nimetus on tõlgitud, 
transkribeeritud või translitereeritud, või 
sellele on lisatud väljend „stiilis”, „tüüpi”, 
„meetodil”, „valmistatud nagu”, 
„imitatsioon”, „maitsega”, „nagu” või muu 
samalaadne väljend, sealhulgas juhtudel, 
kui neid tooteid kasutatakse 
koostisainena. “

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj)

Selgitus

Oluline on tugevdada veinisektoris kaitstud päritolunimetuse või kaitstud geograafilise tähise 
kaitset juhul, kui neid kandvat toodet kasutatakse toiduaines koostisainena. Selline säte on 
juba määruses (EL) nr 1151/2012 põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 13 c (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 103 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 c) Artikli 103 lõikele 2 lisatakse 
järgmine punkt:

„d a) mis tahes kaitstud nimetusega 
täielikult või osaliselt sarnase või sellega 
seoses täielikult või osaliselt segadust 
tekitada võiva domeeninime pahauskne 
lisamine.“

Or. fr

Selgitus

Oluline on tugevdada kaitstud geograafilise tähise kaitsmist internetis, täiendades 
olemasolevaid õigusakte. Selle eesmärk on eelkõige domeeninimede kaitse.
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Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 17
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel – 116 a – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Selleks et kontrollida spetsifikaadi 
järgimist, võivad määruse (EL) nr 
1306/2013 artikli 90 lõikes 3 osutatud 
pädevad kontrolliasutused või 
delegeeritud asutused kontrollida teises 
liikmesriigis asutatud ettevõtjaid, kuivõrd 
need on kaasatud nende territooriumil 
registreeritud kaitstud päritolunimetusega 
(KPN) toote pakendamisse. Võttes arvesse 
usaldust, mis neil võib olla ettevõtjate ja 
nende toodete suhtes seoses eelmiste 
kontrollide tulemustega, võivad määruse 
(EL) nr 1306/2013 artikli 90 lõikes 3 
osutatud delegeeritud asutused suunata 
oma tegevuse spetsifikaadi peamistele 
kontrollimist vajavatele punktidele, mis on 
eelnevalt määratletud ja ettevõtjatele 
teatavaks tehtud.

Or. fr

Selgitus

Praegu esineb puudusi kaitstud päritolunimetusega (KPN) veinide kontrollimisel, kui need 
viiakse välja liikmesriigist, kus need on toodetud. Kontrolliasutustel peab olema võimalik teha 
kontrolle või lasta teha kontrolle teises liikmesriigis, et vähendada pettusi ja tagada 
tarbijatele autentne toode.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a a (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 119 – lõige 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) lõikele 1 lisatakse järgmine punkt:
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„g a) toitumisalane teave, mille sisu võib 
piirduda ainult energiasisaldusega;“

Or. fr

Selgitus

Etiketile on kohustuslik märkida veini energiasisaldus.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 18 – alapunkt a b (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 119 – lõige 1 – punkt g b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a b) lõikele 1 lisatakse järgmine punkt:

„g b) koostisosade loetelu;“

Or. fr

Selgitus

Etiketile on kohustuslik märkida veini koostisosade loetelu.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 18 – alapunkt a c (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 119 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a c) lisatakse järgmine lõige:

„3 a. Erandina lõike 1 punktist g b võib 
koostisosade loetelu edastada ka muu 
vahendi kui etiketiga, tingimusel et etiketil 
oleks sellega selge vahetu seos. 
Koostisosade loetelu ei tohi esitada koos 
muu teabega, millel on kaubanduslik või 
turunduslik eesmärk.“
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Or. fr

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek on erand veinipudelite etiketile koostisosade märkimise 
kohustusest. Koostisosad võib märkida ka elektrooniliste vahenditega.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 18 – alapunkt a d (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 119 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a d) lisatakse järgmine lõige:

„3 b. Selleks et tagada lõike 1 punkti g a 
ühetaoline kohaldamine, väljendatakse 
energiasisaldust 100 ml kohta. Seda võib 
väljendada ka portsjoni või ühiku alusel, 
tingimusel et portsjon või ühik on 
kvantifitseeritud ja et sisalduvate 
portsjonite või ühikute arv on pakendile 
märgitud. Energiasisaldus:

a) arvutatakse määruse 1169/2011 (milles 
käsitletakse toidualase teabe esitamist 
tarbijatele) XIV lisas esitatud 
ümberarvestusteguritega.

b) väljendatakse keskmiste väärtustena, 
mis on määratletud, võttes aluseks:

i) toote tootja teostatud toote analüüsi või

ii) eri liiki veinide puhul üldiselt 
kehtestatud ja aktsepteeritud andmeid.“

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepanekus antakse teavet veinide energiasisalduse hindamiseks.
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Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 a (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 121 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) Artiklisse 121 lisatakse järgmine 
lõige:

„2 a. Artikli 119 lõike 1 punktis g a 
osutatud toitumisalase teabe esitamisel 
võib asendada sõna „energia“ E-tähega.“ 

Or. fr

Selgitus

Sõna „energia“ kohustuslik tähistus pudelil võib olla E-täht, mitte tingimata ühes või mitmes 
liidu ametlikus keeles, mis tähendab lihtsustamist viinamarjakasvatajate jaoks ja väiksemaid 
märgistamiskulusid. 

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 20 – alapunkt a a (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 122 – lõige 1 – punkt b – alapunkt v a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) punkti c lisatakse järgmine 
alapunkt:

„v a) artikli 119 lõike 1 punkti g a-ga 
seotud sätted;“

Or. fr

Selgitus

Komisjonil on õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte veinide energiasisalduse märgistamise 
eeskirjade kohta. 
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Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 20 – alapunkt a b (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 122 – lõige 1 – punkt b – alapunkt v b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a b) punkti b lisatakse järgmine 
alapunkt:

„v b) artikli 119 lõike 1 punktiga g b 
seotud sätted;“

Or. fr

Selgitus

Komisjonil on õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte veinide koostisosade loetelu 
märgistamise eeskirjade kohta.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 a (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 149 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) Artikli 149 lõike 2 punkt a jäetakse 
välja

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/?qid=1539620431206&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Selgitus

Kollektiivläbirääkimistega seotud tegevus nende põllumajandusettevõtjate nimel ja poolt, kes 
on mõne organisatsiooni liikmed, puudutab vaid mittekaubanduslikke struktuure ilma 
omandiõiguse üleminekuta. See tähendab, et ühistud, kes müüvad oma liikmete tooteid, on 
nende toodete omanikud, ja seega kollektiivläbirääkimised neid ei puuduta, kuna nad 
tegutsevad ühe üksusena. Piima käsitlevad sätted viiakse kooskõlla artikli 152 punktiga 1 a, 
jättes välja viite omandiõiguse üleminekule.
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Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 b (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 151 – lõik 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(22 b) Artikli 151 esimene lõik 
asendatakse järgmisega:

Alates 1. aprillist 2015 deklareerivad 
toorpiima esmaostjad pädevatele riiklikele 
ametiasutustele igal kuul neile tarnitud 
toorpiima kogused.

„Alates 1. aprillist 2015 deklareerivad 
toorpiima esmaostjad pädevatele riiklikele 
ametiasutustele igal kuul neile tarnitud 
toorpiima kogused ja kehtiva keskmise 
hinna. Eristus tehakse selle järgi, kas 
toode on pärit mahepõllundusest või ei. “

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/?qid=1539867679665&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Selgitus

Et tagada parem järelevalve piimaturu üle, nõutase lisaks kogutud toorpiima kogustele 
keskmisi hindu. Deklareerimisprotsess juba käib, küsimus on vaid täiendava andmekogumi 
lisamises. Väide, mille kohaselt võiks hinna kindlaksmääramine põhjustada viivitust teabe 
kogumisel koguste kohta, ei ole vastuvõetav. Artikli 148 eesmärk on just nimelt julgustada 
kokkuostjaid kehtestama ostuhind niipea kui võimalik kirjalikes lepingutes.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 c (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 151 – lõik 3

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(22 c) Artikli 151 kolmas lõik 
asendatakse järgmisega:

Liikmesriigid teatavad komisjonile 
esimeses lõigus osutatud toorpiima koguse.

„Liikmesriigid teatavad komisjonile 
esimeses lõigus osutatud toorpiima koguse 
ja keskmise hinna.“
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Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/?qid=1539867679665&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Selgitus

Et tagada parem järelevalve piimaturu üle, nõutase lisaks kogutud toorpiima kogustele 
keskmisi hindu. Deklareerimisprotsess juba käib, küsimus on vaid täiendava andmekogumi 
lisamises. Väide, mille kohaselt võiks hinna kindlaksmääramine põhjustada viivitust teabe 
kogumisel koguste kohta, ei ole vastuvõetav. Artikli 148 eesmärk on just nimelt julgustada 
kokkuostjaid kehtestama ostuhind niipea kui võimalik kirjalikes lepingutes.

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 d (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 152 – lõige 1a – lõik 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(22 d) Artikli 152 lõike 1a esimene lõik 
asendatakse järgmisega:

Erandina ELi toimimise lepingu 
artikli 101 lõikest 1 võib käesoleva artikli 
lõike 1 kohaselt tunnustatud 
tootjaorganisatsioon oma liikmete nimel 
nende kogutoodangu või kogutoodangu 
osaga seoses kavandada tootmist, 
optimeerida tootmiskulusid, viia 
põllumajandustooteid turule ja pidada 
läbirääkimisi põllumajandustoodete 
tarnelepingute üle.

„Käesoleva artikli lõike 1 kohaselt 
tunnustatud tootjaorganisatsioon võib oma 
liikmete nimel nende kogutoodangu või 
kogutoodangu osaga seoses kavandada 
tootmist, optimeerida tootmiskulusid, viia 
põllumajandustooteid turule ja pidada 
läbirääkimisi põllumajandustoodete 
tarnelepingute üle, tingimusel et üks 
käesoleva artikli lõike 1 punkti b 
alapunktides i–vii osutatud tegevustest on 
tõepoolest ellu viidud, aidates niimoodi 
kaasa Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklis 39 sätestatud eesmärkide 
saavutamisele.

Esimeses lõigus sätestatud 
kollektiivläbirääkimised võivad toimuda 
järgmiselt: “

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/?qid=1539620431206&uri=CELEX:02013R1308-20180101)
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Selgitus

Konkreetsed kokkulepped ja otsused, mis kuuluvad ühises põllumajanduspoliitikas 
määratletud tootjaorganisatsioonide ülesannete ja eesmärkide hulka, jäävad 
konkurentsieeskirjade kohaldamisalast välja, nagu kohtujurist Wahl ja Euroopa Kohus 
Endivesi kohtuasjas tähelepanu juhtisid. Tegemist on väljajätmisega, mis tuleneb seadusandja 
poolt ühise turukorralduse peamistele osalejatele usaldatud ülesannete vajalikust täitmisest. 
Enam ei ole mõtet viidata aluslepingu artikli 101 lõikele 1.

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 e (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 152 – lõige 1a – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 e) Artikli 152 lõike 1a punkt a 
jäetakse välja

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/?qid=1539620431206&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Selgitus

See osa jäetakse välja, sest see on viidud muudetud artikli 152 lõikesse 1. Muudatustega 
selgitatakse artikli 152 lõiget 1a.

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 f (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 152 – lõige 1a – lõik 2 – punkt b

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(22 f) Artikli 152 lõike 1 a teise lõigu 
punkt b asendatakse järgmisega:

b) tingimusel, et tootjaorganisatsioon 
koondab tarned ja viib oma liikmete tooted 
turule olenemata sellest, kas
põllumajandustoodete omandiõigus läheb 
tootjalt üle tootjaorganisatsioonile või 

„b) tingimusel, et tootjaorganisatsioon 
koondab tarned ja viib oma liikmete tooted 
turule, ilma et tema põllumajandustoodete 
omandiõigus läheks üle 
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mitte; tootjaorganisatsioonile; “

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/?qid=1539620431206&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Selgitus

Kollektiivläbirääkimistega seotud tegevus nende põllumajandusettevõtjate nimel ja poolt, kes 
on mõne organisatsiooni liikmed, puudutab vaid mittekaubanduslikke struktuure ilma 
omandiõiguse üleminekuta. See tähendab, et tootjaorganisatsioone, nagu ühistud, kes müüvad 
oma liikmete tooteid ja on nende toodete omanikud, kollektiivläbirääkimised seega ei 
puuduta, kuna nad tegutsevad ühe üksusena. Seepärast jäetakse viitamine omandiõiguse 
üleminekule välja.

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 g (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 157 – lõige 1 – punkt c – sissejuhatav osa

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(22 g) Artikli 157 lõike 1 punkt c 
asendatakse järgmisega:

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 kõigi oma liikmete ja tarbijate 
huve, millega võib olla hõlmatud eeskätt 
üks järgmistest eesmärkidest: “

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/?qid=1539877693793&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Selgitus

Tootmisharudevahelised organisatsioonid, mida juhivad tihti sektori turguvalitsevad 
ettevõtjad, peaksid püüdma kaitsta kõigi oma liikmete, sh majanduslikult kõige nõrgemate 
osalejate või nende osalejate huve, kes osalevad tootmises või marginaalsemas tegevuses.
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Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 h (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 157 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 h) Artikli 157 lõikele 1 lisatakse 
järgmine punkt:

„c a) aitavad kaasa ahela eri lülide 
kaubandussuhete suurema läbipaistvuse 
saavutamisele, eeskätt ahelas tegutsevate 
ettevõtjate poolse tehniliste standardite 
järgimise arendamise, rakendamise ja 
kontrollimise kaudu;“

Or. fr

Selgitus

Tootmisharudevahelised organisatsioonid võivad praegu võtta vastu toodete turustamist 
käsitlevaid eeskirju. Ent nad võivad võtta vastu ka tehnilisi eeskirju (liha rasvasisaldus, 
marmorjas tekstuur...) eesmärgiga ühtlustada ahelas toote omaduste arendamist selleks, et 
ettevõtjate vahel ei oleks konkurentsimoonutust. Seega on oluline kindlustada nende tehniliste 
standardite rakendamine ja kontroll kui tootmisharudevaheliste organisatsioonide ülesanne.

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 i (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 157 – lõige 1 – punkt v

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(22 i) Artikli 157 lõike 1 punkt v 
asendatakse järgmisega:

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 

„v) ilma et see piiraks artiklite 148 ja 168 
kohaldamist, selliste liidu eeskirjadele 
vastavate tüüplepingute koostamine,
millega võib kaasata kaks või enam 
ahelas tegutsevat ettevõtjat, et müüa 
põllumajandustooteid kokkuostjatele ja/või 
tarnida töödeldud tooteid turustajatele ja 
jaemüüjatele, võttes arvesse vajadust 
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ja vältida turumoonutusi; saavutada õiglased konkurentsitingimused 
ja vältida turumoonutusi; need 
standardlepingud võivad sisaldada 
asjaomaseid näitajaid, majanduslikke 
näitajaid, mis põhinevad asjaomastel 
tootmiskuludel ja nende arendamisel, 
võttes samas arvesse tootekategooriaid ja 
nende eri väljundeid, toodete 
väärtustamise näitajaid, 
põllumajandustoodete ja toiduainete 
turgudel täheldatud hindu ja nende 
arengut ning spetsifikaatide sisu, 
ülesehituse, jälgitavuse ja sisuga seotud 
kriteeriumeid. “

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/?qid=1539801054181&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Selgitus

Tootmisharudevahelised organisatsioonid võivad aidata sõlmida lepinguid kahe või enama 
tarneahela osalise vahel (kolmepoolsed lepingud) ning esitada täpsemaid üksikasju praeguste 
standardlepingute sisu kohta. Selline korraldus lihtsustaks lepingute sõlmimist sektorisiseselt 
ja võimaldaks luua väärtust eelkõige kvaliteedi parandamise teel. See aitaks samuti kaasa 
põllumajandusettevõtjate sissetulekute suurenemisele. 

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 j (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 157 – lõige 1 – punkt xv

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(22 j) Artikli 157 lõike 1 punkt xv 
asendatakse järgmisega:

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) väärtuse jaotamist käsitlevates 
standardsätetes kokkuleppimine, sealhulgas 
turukasumite ja -kahjumite puhul, määrates 
kindlaks, kuidas asjaomaste toodete 
asjakohaste turuhindade või muude 
kaubaturgude mis tahes muutused 
tarneahela osaliste vahel jaotada; “
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Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/?qid=1539801054181&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Selgitus

Kutseorganisatsioonidel võib olla oma roll väärtuse paremal jaotamisel tarneahelas. Siiski 
lubab ühine turukorraldus kehtestada väärtuste jaotamise tingimusi üksnes 
põllumajandusettevõtja ja esmaostja vahel. Ostja ebakindlus seoses võimalusega oma 
kohustused üle kanda pidurdab toodete väärtustamist ahelatesiseselt (eriti pikkades ahelates) 
ja hindade ümberhindamist tootja jaoks.

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 k (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 164 – lõige 4 – punkt c

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(22 k) Artikli 164 lõike 1 punkt c 
asendatakse järgmisega:

c) liidu eeskirjadega vastavuses olevate 
standardlepingute koostamine;

„c) liidu eeskirjadega vastavuses olevate, 
eriti väärtuse jaotamist käsitlevate
standardlepingute ja standardtingimuste 
koostamine; “

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/?qid=1539801054181&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on võimaldada tootmisharudevahelistel 
organisatsioonidel paluda väärtuse jaotamist käsitlevate standardtingimuste laiendamist, et 
tagada suurem läbipaistvus tootmisharusisestes lepingulistes suhetes, tugevdada 
põllumajandustootjate positsiooni, võimaldades neil saada süstemaatilisemalt kasu paremast 
lisaväärtuse jagamisest ning parandada nõnda oma sissetulekut.

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 l (uus)
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Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 164 – lõige 4 – punkt n a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 l) Artikli 164 lõikele 4 lisatakse 
järgmine punkt:

„n a) tehniliste standardite 
väljatöötamine, rakendamine ja 
kontrollimine, mis võimaldab toote 
omadusi täpselt hinnata;“

Or. fr

Selgitus

Tootmisharudevahelised organisatsioonid võivad võtta vastu tehnilisi eeskirju (liha 
rasvasisaldus, marmorjas tekstuur...) eesmärgiga ühtlustada ahelas toote omaduste 
arendamist selleks, et ettevõtjate vahel ei oleks konkurentsimoonutust. Seega tuleb 
kindlustada nii nende tehniliste standardite rakendamine ja kontroll kui ka laiendada neid 
mitteliikmetele.

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 m (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 166 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 m) Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 166a

Määrus, milles käsitletakse muude toodete 
kui kaitstud päritolunimetuse või kaitstud 
geograafilise tähisega juust, vein ja sink, 
ja kvaliteedimärgiga hõlmatud 
siseriiklikud tooted, tarnimist.

1. Artikli 152 lõike 3 alusel tunnustatud 
tootjaorganisatsiooni, artikli 157 lõike 3 
alusel tunnustatud tootmisharudevahelise 
organisatsiooni või määruse (EL) 
1151/2012 artikli 3 lõikes 2 osutatud 
ettevõtjate rühma taotlusel võivad 
liikmesriigid kehtestada piiratud 
ajavahemikuks siduvad eeskirjad oma 
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määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 5 
lõigete 1 ja 2 kohase kaitstud 
päritolunimetuse või kaitstud 
geograafilise tähisega toodete või oma 
siseriikliku kvaliteediskeemiga hõlmatud 
toodete pakkumise reguleerimise kohta.

2. Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud 
eeskirjade suhtes peavad määruse (EL) nr 
1151/2012 artikli 7 lõike 1 punktis c 
osutatud geograafilisest piirkonnast 
pärinevad osalised eelnevalt kokku 
leppima. Nimetatud kokkulepe sõlmitakse 
vähemalt kahe kolmandiku tootjate või 
nende esindajatega, kes toodavad 
vähemalt kaks kolmandikku asjaomasest 
toodangust, ja vajaduse korral vähemalt 
kahe kolmandiku tootjatega, kes toodavad 
vähemalt kaks kolmandikku asjaomasest 
toodangust määruse (EL) nr 51151/2012 
artikli 7 lõike 2 punktis c osutatud 
geograafilises piirkonnas. Samad 
proportsioonid kehtivad siseriiklike 
kvaliteediskeemidega hõlmatud toodete 
puhul tootjate ja toodete arvu suhtes.

3. Lõikes 1 osutatud eeskirjad:

a) hõlmavad üksnes asjaomase toote 
pakkumise reguleerimist ja nende 
eesmärk on viia asjaomase toote 
pakkumine nõudlusega kooskõlla;

b) on kohaldatavad ainult asjaomase toote 
suhtes;

c) võidakse teha siduvaks maksimaalselt 
kolmeks aastaks ja neid võidakse selle 
ajavahemiku järel taotluse alusel 
uuendada, nagu on osutatud lõikes 1;

d) ei kahjusta toodetega kauplemist, välja 
arvatud tooted, mille suhtes neid eeskirju 
kohaldatakse;

e) ei puuduta asjaomase toote 
esmaturustamisele järgnevaid tehinguid;

f) ei luba hindade kindlaksmääramist, 
sealhulgas juhul, kui hinnad määratakse 
juhindumiseks või soovitusena;

g) ei muuda ülemäära suures ulatuses 
kättesaamatuks asjaomast toodet, mis 
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muidu oleks kättesaadav;

h) ei põhjusta diskrimineerimist, ei takista 
uute ettevõtete tulekut turule ega mõjuta 
negatiivselt väiketootjaid;

i) aitavad kaasa kvaliteedi säilitamisele 
(sh seoses tervisega) ja/või kõnealuse 
toote arendamisele; 

4. Lõikes 1 osutatud eeskirjad avaldatakse 
asjaomase liikmesriigi ametlikus 
väljaandes.

5. Liikmesriigid viivad läbi kontrolle, et 
tagada lõikes 4 sätestatud tingimuste 
järgimine, ja juhul kui pädevad riiklikud 
asutused avastavad, et neid tingimusi ei 
ole järgitud, tühistavad lõikes 1 osutatud 
eeskirjad.

6. Liikmesriigid teavitavad komisjoni 
viivitamata lõikes 1 osutatud eeskirjade 
vastuvõtmisest. Komisjon teavitab teisi 
liikmesriike eelnimetatud eeskirjadest 
teatamistest.

7. Komisjon võib igal ajal võtta vastu 
rakendusaktid, millega nõutakse, et 
liikmesriik tunnistaks kehtetuks lõike 1 
kohaselt vastu võetud eeskirjad, kui 
komisjon jõuab järeldusele, et kõnealused 
eeskirjad ei vasta lõikes 3 sätestatud 
tingimustele, takistavad või moonutavad 
konkurentsi olulisel osal siseturust või 
takistavad vaba kaubandust või seavad 
ohtu ELi toimimise lepingu artikli 39 
eesmärkide saavutamise. Nimetatud 
rakendusaktid võetakse vastu ilma 
käesoleva määruse artikli 229 lõikes 2 või 
3 osutatud menetlust kohaldamata.“

Or. fr

Selgitus

Käesolev muudatus võimaldab laiendada kõigile kaitstud päritolunimetuse või kaitstud 
geograafilise tähisega toodetele võimaluse (mida kasutatakse praegu kasu juustu, veini ja 
singi puhul) tarnekorralduseks tunnustatud tootjaorganisatsiooni või tunnustatud 
tootmisharudevahelise organisatsiooni poolt.
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Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 n (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 172a

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(22 n) Artikkel 10 a asendatakse 
järgmisega:

Artikkel 172a „Artikkel 172a

Väärtuse jaotamine Väärtuse jaotamine

Ilma et see piiraks mis tahes konkreetsete 
väärtuse jaotamist käsitlevate sätete 
kohaldamist suhkrusektoris, võivad 
põllumajandustootjad, sealhulgas 
põllumajandustootjate liidud, ja nende 
esmaostjad 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

Ilma et see piiraks mis tahes konkreetsete 
väärtuse jaotamist käsitlevate sätete 
kohaldamist suhkrusektoris, võivad 
põllumajandustootjad, sealhulgas 
põllumajandustootjate liidud, ja nende 
esmaostjad ning väärtusahelas ülalpool 
asuvad osalejad leppida kokku väärtuse 
jaotamist käsitlevates tingimustes, 
sealhulgas võrdlusturgude arengu puhul, 
määrates kindlaks, kuidas asjaomaste 
toodete asjakohaste turuhindade või muude 
kaubaturgude mis tahes muutused 
omavahel jaotada.“

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Selgitus

Kavandatud muudatus võimaldab ettevõtjatel kehtestada oma lepingutes tingimusi väärtuse 
jaotamise kohta kahe või enama osaleja vahel. Väljend „turukasumite ja turukahjumite 
puhul“ on liiga spetsiifiline tulevaste turgude jaoks, mis on seotud vaid mõningate toodetega.

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 o (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 176 – lõige 3
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Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(22 o) Artikli 176 lõige 3 asendatakse 
järgmisega:

3. Litsentsid kehtivad kogu liidus. „3. Litsentsid kehtivad kogu liidus. 
Komisjonile edastatakse igal kuul 
taotlejaid käsitlev teave, mille 
liikmesriigid on kogunud sertifikaatide 
väljastamise ajal.“

Or. fr

Selgitus

Kuigi artikliga 177 antakse komisjonile olulised volitused, paistab, et komisjon ei kasuta neid 
järjekindlalt. Teavet kogutakse vaid korra, ilma et see tooks kasutajatele kaasa halduslikku 
keerukust. Samuti kutsutakse komisjoni üles kavandama menetlusi, millega koondatakse 
täielikult uued info- ja kommunikatsioonitehnoloogiad, et vähendada kasutajate 
halduskoormust ja optimeerida nimetatud teabe kasutamist.

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 p (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 177 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 p) Artikli 177 lõike 2 punkt d jäetakse 
välja

Or. fr

Selgitus

Punkt d jäetakse välja kooskõlas komisjoni poolt nõutud kanepi ja kanepiseemnete importi 
käsitleva artikli 189 väljajätmisega.

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 q (uus)
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Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 182 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 q) Artikli 182 lõikele 1 lisatakse 
järgmine punkt:

„b a) antud aasta impordi maht 
soodusmääradega, milles on liit ja 
kolmandad riigid 
vabakaubanduslepingute alusel kokku 
leppinud, ületab teatavat taset (edaspidi 
„kaubandusriski positsiooni määr“).“

Or. fr

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga tehakse ettepanek võtta kasutusele uus kriteerium 
täiendava impordimaksu kohaldamiseks, mis on sätestatud WTO lepingus ja mis võimaldab 
vältida ja leevendada impordi võimalikku kahjulikku mõju liidu turule.

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 r (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 182 – lõige 1 – lõik 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(22 r) Artikli 182 lõike 1 teine lõik 
asendatakse järgmisega:

Käivituskogus kinnitatakse turulepääsu 
võimaluste alusel, mis määratakse kindlaks 
impordina väljendatuna protsendimäärana 
vastavast siseriiklikust tarbimisest kolme 
eelneva aasta vältel.

„Käivituskogus kinnitatakse turulepääsu 
võimaluste alusel, mis määratakse kindlaks 
impordina väljendatuna protsendimäärana 
vastavast siseriiklikust tarbimisest kolme 
eelneva aasta vältel. Seda määratletakse 
korrapäraselt ümber, et võtta arvesse 
Euroopa turu suuruse muutumist. 
Käivitushinda määratletakse 
korrapäraselt ümber, et võtta arvesse 
maailmaturgude ja tootmiskulude 
muutumist.“

Or. fr
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/?qid=1539941585481&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga tehakse ettepanek ajakohastada hindu ja käivituskoguseid, 
millest on teavitatud WTOd enam kui 20 aastat tagasi, pidades silmas turu suuruse arengut 
(liha tarbimise vähenemine, Brexit ja üleminek ühelt turult 27 liikmesriigile). Meenutuseks: 
artikliga 182 välditakse või leevendatakse impordi võimalikku kahjulikku mõju liidu turule.

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 s (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 182 – lõige 1 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 s) Artikli 182 lõikele 1 lisatakse 
järgmine lõik:

„Kaubandusriski positsiooni määr 
kehtestatakse soodustollimaksuga impordi 
alusel, mis on väljendatud protsendina 
talutava kaubandusriski määrast 
asjaomaste majandusharude jaoks.“

Or. fr

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga tehakse ettepanek võtta kasutusele uus kriteerium 
täiendava impordimaksu kohaldamiseks, mis on sätestatud WTO lepingus ja mis võimaldab 
vältida ja leevendada impordi võimalikku kahjulikku mõju liidu turule.

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 26 a (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 209 – lõige 1 – lõik 3

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(26 a) Artikli 209 lõike 1 kolmas lõik 
asendatakse järgmisega:
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Käesolevat lõiget ei kohaldata kokkulepete, 
otsuste ja kooskõlastatud tegevuse suhtes, 
mis hõlmavad kohustust kehtestada 
ühesuguseid hindu või mis välistavad 
konkurentsi.

„Käesolevat lõiget ei kohaldata eri 
tootjaorganisatsioonide või eri ühistute 
vaheliste kokkulepete, otsuste ja 
kooskõlastatud tegevuse suhtes, mis 
hõlmavad kohustust kehtestada 
ühesuguseid hindu või mis välistavad 
konkurentsi. “

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/?qid=1539941585481&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Selgitus

Endivesi kohtuasi ja koondmäärus kujutavad olulist edusammu tarneahela 
põllumajandusettevõtjatele suurema kaalu andmisel nende tootjaorganisatsioonide või nende 
tootjaorganisatsioonide ühenduste kaudu. Ühe hinnatingimuse keelamisest sellistes 
ühesuguste hindadega organisatsioonides on nüüdsest raske aru saada ja seda on keeruline 
põhjendada.

Muudatusettepanek 63

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

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(26 b) Artikli 219 pealkiri asendatakse 
järgmisega:

Turuhäirete vastu võetavad meetmed „Turuhäirete vastu ja nende ohjamiseks 
võetavad meetmed“

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Selgitus

Ennetamine on ilmselgelt oluline, kuid turuhäirete ilmnemisel peab olema võimalik neid ka 
ohjata.
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Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik1 – punkt 26 c (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 219 – lõige 1 – lõik 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(26 c) Artikli 219 lõike 1 esimene lõik 
asendatakse järgmisega:

Selleks et tõhusalt ja tulemuslikult 
reageerida turuhäirete ohule, mis on 
tingitud märkimisväärsest hinnatõusust või 
-langusest sise- või välisturul või muudest 
sündmustest või tingimustest, mis 
põhjustavad turuhäireid või turuhäirete 
ohtu, ja kui kõnealune olukord või selle 
mõju turule tõenäoliselt jätkub või 
halveneb, on komisjonil õigus võtta 
kooskõlas artikliga 227 vastu delegeeritud 
õigusakte, et võtta vajalikke meetmeid 
turuolukorrale reageerimiseks, täites samal 
ajal kõiki kohustusi, mis tulenevad ELi 
toimimise lepingu kohaselt sõlmitud 
rahvusvahelistest kokkulepetest ja 
tingimusel, et muud käesolevas määruses 
ette nähtud meetmed osutuvad 
ebapiisavaks.

„Selleks et tõhusalt ja tulemuslikult 
reageerida turuhäirete ohule, mis on 
tingitud märkimisväärsest hinnatõusust või 
-langusest sise- või välisturul või muudest 
sündmustest või tingimustest, mis 
põhjustavad turuhäireid või turuhäirete 
ohtu, ja kui kõnealune olukord või selle 
mõju turule tõenäoliselt jätkub või 
halveneb, on komisjonil õigus võtta 
kooskõlas artikliga 227 vastu delegeeritud 
õigusakte, et võtta vajalikke meetmeid 
turuolukorrale reageerimiseks, täites samal 
ajal kõiki kohustusi, mis tulenevad ELi 
toimimise lepingu kohaselt sõlmitud 
rahvusvahelistest kokkulepetest. “

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga antakse komisjonile olulised volitused kriisi korral 
sekkumiseks. Need volitused ei ole üksikasjalikult loetletud. Tegemist on tegevusvabadusega. 
Kõnealune artikkel oli aluseks toetuste andmisele vabatahtlikuks piimatoodangu 
vähendamiseks 2016. aastal. Lõike 1 esimese lõigu lõpu väljajätmisega jäetakse välja üks 
halvasti määratletud tingimus, mis takistab selle artikli kasutamist muude meetmetega.

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 26 d (uus)
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Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 219 – lõige 1 – lõik 4

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(26 d) Artikli 219 lõike 1 neljas lõik 
asendatakse järgmisega:

Selliste meetmetega võib turuhäiretele või 
nende ohule reageerimiseks vajalikus 
ulatuses ja vajalikuks ajavahemikuks 
pikendada või muuta käesoleva määrusega 
ettenähtud muude meetmete kestust ning 
laiendada ja muuta selliste meetmete 
reguleerimisala ja muid aspekte või näha 
ette eksporditoetused või peatada täielikult 
või osaliselt imporditollimaksude 
kohaldamine, sealhulgas teatavate koguste 
või ajavahemike osas, kui see on vajalik.

„Selliste meetmetega võib turuhäiretele või 
nende ohule reageerimiseks vajalikus 
ulatuses ja vajalikuks ajavahemikuks 
pikendada või muuta käesoleva määrusega 
ettenähtud muude meetmete kestust ning 
laiendada ja muuta selliste meetmete 
reguleerimisala ja muid aspekte või 
tugevdada impordikontrolli, korrigeerida
täielikult või osaliselt alla- või ülespoole
imporditollimaksude kohaldamist, 
sealhulgas teatavate koguste või 
ajavahemike osas, kui see on vajalik. Need 
võivad puudutada ka puu- ja köögivilja 
piirhinna korralduse kohandamist, avades 
läbirääkimised liitu eksportivate 
kolmandate riikidega. “

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Selgitus

Kuna komisjon jättis välja artiklid 196–204, milles käsitletakse eksporditoetusi, tuleks jätta 
välja ka viide nendele artiklis 219. Seepärast tuleks selleks, et säilitada tasakaal meetmete 
vahel, mis tuleb võtta tasakaalustamatuse korral, mis toob kaasa siseriiklike hindade tõusu 
või languse, viidata võimalusele korrigeerida tollimakse üles- või allapoole, mitte nende 
kohaldamist lihtsalt peatada, ja seejärel tugevdada impordikontrolli.

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 26 e (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 220 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26 e) Lisatakse järgmine artikkel:
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„Artikkel 220a

Tootmise vähendamise süsteem

1. Ränga turu tasakaalustamatuse korral 
ja kui tootmistehnikad seda võimaldavad, 
on komisjonil õigus võtta kooskõlas 
artikliga 227 vastu selliseid delegeeritud 
õigusakte eesmärgiga anda artikli 1 lõikes 
2 osutatud konkreetse sektori tootjatele 
kindlaksmääratud aja jooksul toetust, mis 
vähendavad nende tarneid võrreldes 
eelneva aasta sama ajavahemikuga.

2. Toetust antakse taotluse alusel, mille 
tootjad on esitanud tootjate 
asukohaliikmesriigis, kasutades 
asjaomase liikmesriigi sätestatud 
meetodit.

Liikmesriigid võivad otsustada, et 
vähendamistoetuse taotlusi esitavad 
tootjate nimel tunnustatud 
organisatsioonid või siseriikliku õigusega 
kooskõlas loodud ühistud. Sellisel juhul 
tagavad liikmesriigid, et toetus kantakse 
täielikult üle tootjatele, kes on oma 
tarneid tulemuslikult vähendanud.

3. Kui osalus ei ole piisav selleks, et turg 
taas tasakaalu viia, on komisjonil õigus 
teha tootmise vähendamine kõigile 
tootjatele kohustuslikuks.

4. Asjaomase kava tõhusa ja asjakohase 
rakendamise tagamiseks on komisjonil 
õigus võtta artikli 227 ET kohaselt vastu 
delegeeritud õigusakte, millega 
kehtestatakse:

a) maksimaalne üldmaht või -kogus, mille 
võrra tuleb tarneid vähendamiskava 
raames liidus tasandil vähendada;

b) vähendamisperioodi kestus ja vajaduse 
korral selle pikendamine;

c) toetuse suurus kooskõlas vähendatud 
mahu või kogusega ja selle rahastamise 
kord;

d) taotlejate toetuskõlblikusse ja taotluste 
vastuvõetavuse kriteeriumid;

e) kava rakendamise eritingimused.“
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Or. fr

Selgitus

Tegemist on ühist turukorraldust käsitleva määruse (piimatoodete tootmise vähendamiseks 
antavate toetuste kohta) transkriptsioon, mida kohaldati 2016. aastal artikli 219 alusel. See 
artikkel võimaldab kehtestada määruses nimetatud säte, võimaldades samas minna 
stimuleerivalt loogikalt survestavale loogikale.

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 26 f (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 222

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26 f) Artikkel 222 jäetakse välja

Or. fr

Selgitus

Seda artiklit peetakse kartelle soodustavaks. Seda kasutati ühe korra 2016. aastal piimakriisi 
ajal, kuid tulutult. Ühine põllumajanduspoliitika peaks, vastupidi, olema vahend 
põllumajandusettevõtjate ja tarbijate kaitsmiseks töötlemise ja turustamise monopoolse 
kontsentratsiooni tagajärgede eest.

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 26 g (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 223 – lõige 1 – lõik 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(22 g) Artikli 223 lõike 1 teine lõik 
asendatakse järgmisega:

Saadud teavet võib edastada või teha 
kättesaadavaks rahvusvahelistele 
organisatsioonidele ja kolmandate riikide 
pädevatele asutustele ning seda võib 
avaldada, pidades silmas isikuandmete 
kaitset ja ettevõtjate õiguspärast huvi 

„Saadud teavet võib edastada või teha 
kättesaadavaks rahvusvahelistele 
organisatsioonidele, ESMA-le ja 
kolmandate riikide pädevatele asutustele 
ning seda võib avaldada, pidades silmas 
isikuandmete kaitset ja ettevõtjate 
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kaitsta oma ärisaladusi, sealhulgas hindu. õiguspärast huvi kaitsta oma ärisaladusi, 
sealhulgas hindu. “

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Selgitus

Direktiivide läbivaatamine, millega tagatakse Euroopa finantsturgude reguleerimine, 
tähendab komisjoni ja siseriiklike ametiasutuste kohustust teha koostööd 
finantsjärelevalveasutustega.

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 26 h (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 223 – lõige 3 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26 h) Artikli 223 lõikele 3 lisatakse 
järgmine lõik:

„Selleks et tagada turu läbipaistvuse 
piisav tase ja ärisaladuse austamine, võib 
komisjon lõikes 2 sätestatud korras võtta 
vastu meetmed, millega nõutakse, et eriti 
vähese läbipaistvusega turuosalejad 
teeksid tehinguid elektroonilise 
kauplemisplatvormi kaudu.“

Or. fr

Selgitus

Artikliga 222 antakse komisjonile olulised volitused läbipaistvuse suurendamiseks turgudel. 
Kooskõlas finantsturge käsitleva Euroopa turu infrastruktuuri määrusega (EL) nr 648/2012 
saavad põllumajandusturgu reguleerivad asutused võimaluse muuta kohustuslikuks 
läbipaistmatute, otsetehingute tegemise elektrooniliste kauplemisplatvormide kaudu.
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Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 27
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 225 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Artikli 225 punktid a–d jäetakse 
välja;

(27) Artikli 225 punktid a, c ja d
jäetakse välja.

Or. fr

Selgitus

Komisjoni kavandatud neljast väljajätmisest oleme vastu piima- ja piimatoodete turu 
muutumist käsitleva punkti b väljajätmisele.

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 27 a (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 225 – lõige 1 – punkt b

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(27 a) Artikli 225 lõike 1 punkt b 
asendatakse järgmisega:

b) hiljemalt 30. juuniks 2014 ja 31. 
detsembriks 2018 turuolukorra muutumise 
kohta piima- ja piimatootesektoris ning 
eelkõige artiklite 148–151, artikli 152 lõike 
3 ja artikli 157 lõike 3 toimimise kohta 
kõnealuses sektoris, hinnates eelkõige 
mõju piimatootjatele ja piimatootmisele 
ebasoodsates piirkondades seoses üldise 
eesmärgiga säilitada tootmist sellistes 
piirkondades ning hõlmates võimalikke 
algatusi, mis julgustavad 
põllumajandustootjaid sõlmima 
ühistootmislepinguid ja millele on lisatud 
asjakohased ettepanekud;

„b) hiljemalt 31. detsembriks 2018, 31. 
detsembriks 2021 ja 31. detsembriks 2024
turuolukorra muutumise kohta piima- ja 
piimatootesektoris ning eelkõige artiklite 
148–151, artikli 152 lõike 3 ja artikli 157 
lõike 3 toimimise kohta kõnealuses 
sektoris, hinnates eelkõige mõju 
piimatootjatele ja piimatootmisele 
ebasoodsates piirkondades seoses üldise 
eesmärgiga säilitada tootmist sellistes 
piirkondades ning hõlmates võimalikke 
algatusi, mis julgustavad 
põllumajandustootjaid sõlmima 
ühistootmislepinguid ja millele on lisatud 
asjakohased ettepanekud;“

Or. fr
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Selgitus

Piimakvootide süsteemist loobumise juhtimine oli rohkem kui juhuslik. Komisjon peab 
jätkuvalt andma aru liikmesriikidele kättesaadavaks tehtud võimendusvahendite koondamise 
kohta, et tagada tootjate parem organiseerimine, aga ka omaenda kriisijuhtimismeetmete 
kohta.

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 27 b (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 225 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27 b) Artiklisse 225 lisatakse järgmine 
punkt:

„d a) hiljemalt 30. juuniks 2019 komisjoni 
strateegia kohta rakendada täielikult 
määruses sisalduvaid sätted, selleks et 
hoida ära ja juhtida põllumajanduse 
siseturgude kriise, mis võivad tekkida 
pärast Ühendkuningriigi tagasiastumist;“

Or. fr

Selgitus

Kõnealuses artiklis nõutakse, et komisjon esitaks aruandeid määruse kohaldamisega seotud 
teemade kohta. Arvestades komisjoni vähest aktiivsust ühise põllumajanduspoliitika esimese 
samba hindamisel ja pidades silmas Brexitit, on oluline, et komisjon kavandaks kriisiennetus-
ja kriisijuhtimisstrateegia, kui Brexiti põhistsenaariumid on välja töötatud.

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 27 c (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 225 – lõige 1 – d b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27 c) Artiklisse 225 lisatakse järgmine 
punkt:

„d b) hiljemalt 31. detsembriks 2019 eri 
liiki põllumajanduskriiside kohta, 
eesmärgiga kehtestada komisjoni 
tulemusraamistik parema dialoogi 
saavutamiseks Euroopa Parlamendi ja 
nõukoguga;“

Or. fr

Selgitus

Aruannet nõutakse ka selleks, et komisjon kehtestaks võrdlusaluse põllumajandusturgude 
kriiside iseloomustamiseks; see aruanne annab komisjonile aluse tulemusraamistiku 
loomiseks, mis võimaldab tal vajaduse korral sekkuda.

Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 27 d (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 225 – lõige 1 – d c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27 d) Artiklisse 225 lisatakse järgmine 
punkt:

„d c) hiljemalt 31. detsembriks 2020 uute 
info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate 
potentsiaali kohta, et kaasajastada 
komisjoni suhteid riikide ametiasutuste ja 
ettevõtetega, et tagada eeskätt suurem 
läbipaistvus;“

Or. fr

Selgitus

Kuigi lihtsustamine ja kaasajastamine on reformi võtmesõnad, ei ole komisjon teinud ühtegi 
konkreetset ettepanekut uute info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate kasutamiseks, et 
parandada enda, liikmesriikide ja ettevõtjate teabevahetust, eelkõige turgude läbipaistvuse 
vallas.
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Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 28 a (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 226 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28 a) Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 226 a

Kriisijuhtimiskava

1. Komisjon kehtestab kriisijuhtimiskava 
selleks, et rakendada ELi toetusi, mida 
rahastab Euroopa Põllumajanduse 
Tagatisfond, et võimaldada täita Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklis 39 
määratletud ühise põllumajanduspoliitika 
eesmärke, eelkõige turgude 
stabiliseerimise eesmärk.

2. Komisjon määratleb raporti alusel, 
milles määratletakse artikli 225 punktis c 
sätestatud eri tüüpi kriisid, ja 
hindamisalaste tööde alusel, mis on 
teostatud eriti ühise 
põllumajanduspoliitika esimese samba 
kohta, sekkumisstrateegia iga kriisitüübi 
puhuks. Viiakse läbi iga käesoleva 
määrusega määratletud turgude juhtimise 
vahendi SWOT-analüüs, et määrata 
kindlaks võimalik vahendite vaheline 
sünergia.

3. Komisjonil on õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 
227, et kehtestada sihid ja vahe-
eesmärgid, et aidata käesoleva määruse 
vahenditel saavutada Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklis 39 sätestatud 
eesmärgid. Komisjon esitab hiljemalt 1. 
jaanuariks 2020 Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule ettepaneku kriisijuhtimiskava 
vastuvõtmiseks. Liikmesriigid esitavad 
nimetatud alusel komisjonile oma ühise 
põllumajanduspoliitikaga seotud 
strateegiakavad.
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4. Kriisijuhtimiskava hõlmab 
ajavahemikku 1. jaanuarist 2021 kuni 31. 
detsembrini 2027 koos 
läbivaatamisklausliga vahekokkuvõtte 
tegemiseks 30. juunil 2024, mille ajal 
optimeeritakse liikmesriikide 
strateegiakavade üldist sidusust parema 
tulemuslikkuse saavutamiseks avaliku 
sektori vahendite kasutamisel ning 
parema liidu lisandväärtuse 
saavutamiseks.“

Or. fr

Selgitus

Tehakse kokkuvõte määruse eelnõu artiklitest 91 ja 113, milles käsitletakse strateegiakavasid, 
milles liikmesriigid peavad esitama komisjonile oma valikud ja neid põhjendama. Komisjon 
peaks töötama välja kriisilahendusstrateegia, et parlamendile ja nõukogule aru anda. Oma 
strateegia selgitamine on vältimatu eeltingimus, et liikmesriigid saaksid omakorda kehtestada 
oma prioriteedid.

Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 28 b (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 226 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28 b) Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 226a

Tulemusraamistik

1. Komisjon kehtestab tulemusraamistiku, 
mis võimaldab kriisijuhtimiskava 
rakendamise ajal sellest aru anda, seda 
jälgida ja hinnata.

2. Tulemusraamistik sisaldab järgmisi 
elemente:

a) jälgimise, hindamise ja iga-aastase 
tulemusaruandluse aluseks olevad ühised 
näitajad konteksti, saavutamise, tulemuste 
ja mõju kohta;
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b) iga-aastased vahe-eesmärgid ja sihid, 
mis on kehtestatud võrreldes 
erieesmärgiga, mis vastab 
tulemusnäitajate kasutamisele;

c) andmete kogumine, säilitamine ja 
edastamine;

d) aastaaruanded, milles käsitletakse 
kriisijuhtimiskavade tulemusi iga aasta 
jooksul mõjutatud tootmise kohta; 

e) tõhususreservide meetmed kogu 
Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi 
kasutamisel.

3. Tulemusraamistiku eesmärkideks on:

a) hinnata ÜPP mõju, tulemuslikkust, 
tõhusust, asjakohasust, sidusust ja 
lisaväärtust;

b) anda Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aru komisjonile antud volituste 
kasutamise kohta kriisijuhtimise ja -
ennetuse valdkonnas;

c) loobuda praegusest Euroopa 
Põllumajanduse Tagatisfondi eelarve 
täitmise loogikast;

d) luua turgude ja 
põllumajandusettevõtjate sissetulekute 
kontratsüklilise juhtimise loogika, 
loogika, mille puhul optimeerib komisjon 
avaliku sektori vahendite kasutamist 
vastavalt majandustsüklitele, 
kliimavapustustele ja geopoliitilistele 
pingetele.“

Or. fr

Selgitus

Tehakse kokkuvõte määruse eelnõu artiklitest 91 ja 113, milles käsitletakse strateegiakavasid, 
milles liikmesriigid peavad esitama komisjonile oma valikud ja neid põhjendama. Komisjon 
peaks töötama välja kriisilahendusstrateegia, et parlamendile ja nõukogule aru anda. Oma 
strateegia selgitamine on vältimatu eeltingimus, et liikmesriigid saaksid omakorda kehtestada 
oma prioriteedid.
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Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 28 c (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 227 – lõige 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(28 c) Artikli 227 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:

2. Käesolevas määruses osutatud õigus 
võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile seitsmeks aastaks alates 20. 
detsembrist 2013. Komisjon esitab 
delegeeritud volituste kohta aruande 
hiljemalt üheksa kuud enne seitsmeaastase 
tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist 
pikendatakse automaatselt samaks 
ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui 
Euroopa Parlament või nõukogu esitab 
selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud 
enne iga ajavahemiku lõppemist.

„2. Käesolevas määruses osutatud õigus 
võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile seitsmeks aastaks alates 20. 
detsembrist 2020. Komisjon esitab 
delegeeritud volituste kohta aruande 
hiljemalt üheksa kuud enne seitsmeaastase 
tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist 
pikendatakse automaatselt samaks 
ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui 
Euroopa Parlament või nõukogu esitab 
selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud 
enne iga ajavahemiku lõppemist. “

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/?qid=1539764116757&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Selgitus

Tegemist on ajakohastamisega järgmise programmitöö perioodi jaoks.

Muudatusettepanek 78

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 29 a (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
II lisa – IX osa – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29 a) II lisa IX osasse lisatakse järgmine 
punkt:

„2 a. „mesilasvaha“ – aine, mis koosneb 
ainult liigi Apis Mellifera töömesilaste 
vahanäärmete nõrest ja mida kasutatakse 



PR\1167245ET.docx 59/79 PE623.922v01-00

ET

meekärgede ehitamisel;“

Or. fr

Selgitus

Mesindustoodete määratlused: mesilasvaha.

Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 29 b (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
II lisa – IX osa – punkt 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29 b) II lisa IX osasse lisatakse järgmine 
punkt:

„2 b. „mesilaspiim“ – looduslik aine, liigi 
Apis mellifera amm-mesilaste ülalõua- ja 
neelunäärmete nõre. Seda ainet 
kasutatakse peamiselt vastsete ja 
mesilasema toiduks, see on värske, 
looduslik ja töötlemata saadus. See võib 
olla filtreeritud (mitte ultrafiltreeritud), 
kuid ühtki muud ainet ei tohi olla 
lisatud;“

Or. fr

Selgitus

Mesindustoodete määratlused: mesilaspiim.

Muudatusettepanek 80

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 29 c (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
II lisa – X osa – punkt 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29 c) II lisa IX osasse lisatakse järgmine 
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punkt:

„2 c. „taruvaik“ – üksnes looduslikku ja 
taimset päritolu vaik, mida koguvad liigi 
Apis mellifera töömesilased teatavatel 
taimeallikatel, ning millele lisatakse 
nende enda sekreeti (peamiselt vaha ja 
süljenõre). Seda vaiku kasutatakse 
peamiselt tarude kaitsmiseks;“

Or. fr

Selgitus

Mesindustoodete määratlused: taruvaik.

Muudatusettepanek 81

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 29 d (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
II lisa – IX osa – punkt 2 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29 d) II lisa IX osasse lisatakse järgmine 
punkt:

„2 d. „õietolmu graanulid“ – liigi Apis 
mellifera töömesilaste kogutud õietolmu 
kuhjunud terakesed, mis on nende 
tagajalgadega mee ja/või nektari ning 
mesilase nõre abil kokku pressitud;“

Or. fr

Selgitus

Mesindustoodete määratlused: õietolmu graanulid.

Muudatusettepanek 82

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 29 e (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
II lisa – IX osa – punkt 2 e (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29 e) II lisa IX osasse lisatakse järgmine 
punkt:

2 e. „suir“ – õietolmu terakesed, millega 
mesilased katavad kärjekannude sisemuse 
ja mida töödeldakse looduslikult, mille 
tulemusel tekivad ensüümid ja 
kommensaalne mikrobioota. Mesilased 
kasutavad seda pesakonna toitmiseks;“

Or. fr

Selgitus

Mesindustoodete määratlused: suir.

Muudatusettepanek 83

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 29 f (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
II lisa – IX osa – punkt 2 f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29 f) II lisa IX osasse lisatakse järgmine 
punkt:

„2 f. „mesilasmürk“ – mesilase 
mürginäärme nõre, mida mesilased 
kasutavad mesitaru ründajate vastu;“

Or. fr

Selgitus

Mesindustoodete määratlused: mesilasmürk.

Muudatusettepanek 84

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 31 a (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
VII lisa – I osa – pealkiri
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Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(31 a) I osa pealkiri asendatakse 
järgmisega:

Alla 12 kuu vanuste veiste liha „Alla 12 kuu ning vanuste veiste ja 
lammaste liha“

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/?qid=1539877693793&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Selgitus

Mõiste „tall“ ei ole Euroopa tasandil ühtlustatud. Seega üks oluline osa üle 12 kuu vanustest 
loomadest müüakse Euroopa turul mõiste „tall“ all, ilma et see vastaks tarbijate ootustele 
eeskätt seoses liha õrnusega. Lambaliha tarbimise vähenemise, Brexiti ning Austraalia ja 
Uus-Meremaaga sõlmitavate lepingute üle peetavate läbirääkimiste kontekstis paistab olevat 
vajalik vältida talleliha nimetuse mis tahes väärkasutamist.

Muudatusettepanek 85

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 31 b (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
VII lisa – I osa – II jagu – pealkiri

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(31 b) I jaotises asendatakse II jao 
pealkiri järgmisega:

II. II Alla 12 kuu vanuste veiste 
kategooriatesse liigitamine tapamajas

„II. II Alla 12 kuu ning vanuste veiste ja 
lammaste kategooriatesse liigitamine 
tapamajas“

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/?qid=1539877693793&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Selgitus

Mõiste „tall“ ei ole Euroopa tasandil ühtlustatud. Seega üks oluline osa üle 12 kuu vanustest 
loomadest müüakse Euroopa turul mõiste „tall“ all, ilma et see vastaks tarbijate ootustele 
eeskätt seoses liha õrnusega. Lambaliha tarbimise vähenemise, Brexiti ning Austraalia ja 
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Uus-Meremaaga sõlmitavate lepingute üle peetavate läbirääkimiste kontekstis paistab olevat 
vajalik vältida talleliha nimetuse mis tahes väärkasutamist.

Muudatusettepanek 86

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 31 c (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
VII lisa – I osa – II jagu – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31 c) VII lisa I osa II jaole lisatakse 
järgmine lõik:

„Tapmise ajal liigitavad ettevõtjad pädeva 
asutuse järelevalve all kõik alla 12 kuu 
vanused lambad järgmisse kategooriasse:

kategooria A: alla 12 kuu vanuste 
lammaste rümbad;

kategooriat A tähistav täht.“

Or. fr

Selgitus

Mõiste „tall“ ei ole Euroopa tasandil ühtlustatud. Seega üks oluline osa üle 12 kuu vanustest 
loomadest müüakse Euroopa turul mõiste „tall“ all, ilma et see vastaks tarbijate ootustele 
eeskätt seoses liha õrnusega. Lambaliha tarbimise vähenemise, Brexiti ning Austraalia ja 
Uus-Meremaaga sõlmitavate lepingute üle peetavate läbirääkimiste kontekstis paistab olevat 
vajalik vältida talleliha nimetuse mis tahes väärkasutamist.

Muudatusettepanek 87

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 31 d (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
VII lisa – I osa – II jagu – lõik 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(31 d) VII lisa I osa II jao teine lõik 
asendatakse järgmisega:

Kõnealune liigitamine toimub veisega
kaasas olevas passis sisalduva teabe põhjal 
või selle puudumisel Euroopa Parlamendi 

„Kõnealune liigitamine toimub veise ja 
lambaga kaasas olevas passis sisalduva 
teabe põhjal või selle puudumisel Euroopa 
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ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1760/2000 (1) 
artiklis 5 sätestatud elektroonilises 
andmebaasis sisalduvate andmete põhjal.

Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 
1760/2000 (1) artiklis 5 sätestatud 
elektroonilises andmebaasis sisalduvate 
andmete põhjal. “

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/?qid=1539877693793&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Muudatusettepanek 88

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 31 e (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
VII lisa – I osa – III jagu – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31 e) VII lisa I osa III jaole lisatakse 
järgmine punkt:

„1 a. Alla 12 kuu vanuste lammaste liha 
turustatakse liikmesriikides üksnes 
järgmiste iga liikmesriigi jaoks ettenähtud 
müüginimetuste all:

Turustav riik:

Kasutatav müüginimetus: lambatall

Or. fr

Selgitus

Mõiste „tall“ ei ole Euroopa tasandil ühtlustatud. Seega üks oluline osa üle 12 kuu vanustest 
loomadest müüakse Euroopa turul mõiste „tall“ all, ilma et see vastaks tarbijate ootustele 
eeskätt seoses liha õrnusega. Lambaliha tarbimise vähenemise, Brexiti ning Austraalia ja 
Uus-Meremaaga sõlmitavate lepingute üle peetavate läbirääkimiste kontekstis paistab olevat 
vajalik vältida talleliha nimetuse mis tahes väärkasutamist.

Muudatusettepanek 89

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 31 f (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
VII lisa – I osa – III jagu– punkt 3 – lõik 1
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Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(31 f) VII lisa I osa III jao punkti 3 
esimene lõik asendatakse järgmisega:

Punkti 1 alapunkti A tabelis esitatud V-
kategooria müüginimetusi ning nendest 
müüginimetustest tuletatud mis tahes uut 
nime võib kasutada üksnes siis, kui on 
täidetud käesolevas lisas sätestatud 
tingimused.

„Punkti 1 alapunkti A tabelis esitatud V-
kategooria veiseliha ja A-kategooria 
lambaliha müüginimetusi ning nendest 
müüginimetustest tuletatud mis tahes uut 
nime võib kasutada üksnes siis, kui on 
täidetud käesolevas lisas sätestatud 
tingimused.“

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/?qid=1539877693793&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Selgitus

Mõiste „tall“ ei ole Euroopa tasandil ühtlustatud. Seega üks oluline osa üle 12 kuu vanustest 
loomadest müüakse Euroopa turul mõiste „tall“ all, ilma et see vastaks tarbijate ootustele 
eeskätt seoses liha õrnusega. Lambaliha tarbimise vähenemise, Brexiti ning Austraalia ja 
Uus-Meremaaga sõlmitavate lepingute üle peetavate läbirääkimiste kontekstis paistab olevat 
vajalik vältida talleliha nimetuse mis tahes väärkasutamist.

Muudatusettepanek 90

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 31 g (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
VII lisa – I osa – III jagu – punkt 3 – lõik 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(31 g) VII lisa I osa III jao punkti 3 teine 
lõik asendatakse järgmisega:

Eelkõige ei tohi sõnu „veau”, „telecí”, 
„Kalb”, „μοσχάρι”, „ternera”, „kalv”, 
„veal”, „vitello”, „vitella”, „kalf”, „vitela” 
ja „teletina” kasutada üle 12 kuu vanuste 
veiste liha müüginimetuses ega etiketil.

„Eelkõige ei tohi sõnu „veau”, „telecí”, 
„Kalb”, „μοσχάρι”, „ternera”, „kalv”, 
„veal”, „vitello”, „vitella”, „kalf”, „vitela” 
ja „teletina” kasutada üle 12 kuu vanuste 
veiste liha müüginimetuses ega etiketil. 
Samuti ei või terminit „tall“ kasutada üle 
12 kuu vanuste lammaste liha 
müüginimetuses ega etiketil. “
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Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/?qid=1539877693793&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Selgitus

Mõiste „tall“ ei ole Euroopa tasandil ühtlustatud. Seega üks oluline osa üle 12 kuu vanustest 
loomadest müüakse Euroopa turul mõiste „tall“ all, ilma et see vastaks tarbijate ootustele 
eeskätt seoses liha õrnusega. Lambaliha tarbimise vähenemise, Brexiti ning Austraalia ja 
Uus-Meremaaga sõlmitavate lepingute üle peetavate läbirääkimiste kontekstis paistab olevat 
vajalik vältida talleliha nimetuse mis tahes väärkasutamist.

Muudatusettepanek 91

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 32
Määrus (EL) nr 1308/2013
VII lisa – II osa – punktid 18 ja 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) VII lisa II osas lisatakse punktid 
18 ja 19:

välja jäetud

„18. Mõistet „alkoholitustatud“ võib 
kasutada koos punktides 1 ning 4–9 
osutatud viinamarjasaaduste nimetusega, 
kui:

a) toode on saadud punktis 1 
määratletud veinist, punktis 4 määratletud 
vahuveinist, punktis 5 määratletud 
kvaliteetvahuveinist, punktis 6 
määratletud aromaatsest 
kvaliteetvahuveinist, punktis 7 
määratletud gaseeritud vahuveinist, 
punktis 8 määratletud poolvahuveinist või 
punktis 9 määratletud gaseeritud 
poolvahuveinist;

b) toodet on alkoholitustatud 
kooskõlas VIII lisa I osa E jaos 
täpsustatud protsessidega; ja

c) toote üldalkoholisisaldus ei ületa 
0,5 mahuprotsenti.

19. Mõistet „osaliselt 
alkoholitustatud“ võib kasutada koos 
punktides 1 ning 4–9 osutatud 
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viinamarjasaaduste nimetusega, kui:

a) toode on saadud punktis 1 
määratletud veinist, punktis 4 määratletud 
vahuveinist, punktis 5 määratletud 
kvaliteetvahuveinist, punktis 6 
määratletud aromaatsest 
kvaliteetvahuveinist, punktis 7 
määratletud gaseeritud vahuveinist, 
punktis 8 määratletud poolvahuveinist või 
punktis 9 määratletud gaseeritud 
poolvahuveinist;

b) toodet on alkoholitustatud 
kooskõlas VIII lisa I osa E jaos 
täpsustatud protsessidega; ja

c) toote üldalkoholisisaldus on üle 
0,5 mahuprotsendi ning pärast VIII lisa 
I osa E jaos täpsustatud protsesside 
läbimist on üldalkoholisisaldus 
vähenenud üle 20 mahuprotsendi 
võrreldes toote esialgse 
üldalkoholisisaldusega. “

Or. fr

Selgitus

Selle uue alkoholivabade veinide kategooria loomine ei ole kooskõlas ühise turukorralduse 
määruse VII lisa II osas sätestatud veini mõiste määratlusega. Alkoholivabadele veinidele on 
vaja lisada nende alkoholikao kompenseerimiseks lõhna- ja maitseaineid ja neid 
samastatakse tööstustoodetega. Need veinipõhised tooted ei saa kuuluda ühise turukorralduse 
määruses sisalduvate eeskirjade kohaldamisalasse, vaid kuuluvad rohkem aromatiseeritud 
veine käsitleva määruse (EL) nr 251/2014 kohaldamisalasse.

Muudatusettepanek 92

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 33
Määrus (EL) nr 1308/2013
VII lisa – I osa – E jagu

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) VIII lisa I osas lisatakse E jagu: välja jäetud

„E. Alkoholitustamise protsess

Järgmiste alkoholitustamise 
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protsessidega, kasutatuna kas igaühte 
eraldi või koos, on võimalik vähendada 
osa või peaaegu kogu etanoolisisaldus 
viinamarjasaadustes, millele on osutatud 
VII lisa II osa punktis 1 ja punktides 4–9:

a) osaline vaakumaurustamine;

b) membraantehnikad;

c) destilleerimine.

Alkoholitustamise protsessid ei tohi 
põhjustada viinamarjasaaduse 
organoleptilisi defekte. 
Viinamarjasaadusest etanooli 
eemaldamist ei tohi teha koos 
viinamarjavirde suhkrusisalduse 
suurendamisega. “

Or. fr

Selgitus

Selle uue alkoholivabade veinide kategooria loomine ei ole kooskõlas ühise turukorralduse 
määruse VII lisa II osas sätestatud veini mõiste määratlusega. Alkoholivabadele veinidele on 
vaja lisada nende alkoholikao kompenseerimiseks lõhna- ja maitseaineid ja neid 
samastatakse tööstustoodetega. Need veinipõhised tooted ei saa kuuluda ühise turukorralduse 
määruses sisalduvate eeskirjade kohaldamisalasse, vaid kuuluvad rohkem aromatiseeritud 
veine käsitleva määruse (EL) nr 251/2014 kohaldamisalasse.

Muudatusettepanek 93

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 33 a (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
XI lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31 a) XI lisa jäetakse välja

Or. fr

Selgitus

Suhkrukvootide süsteem jäetakse välja. Komisjonil ei jätnud XI lisa välja.
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Muudatusettepanek 94

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 33 b (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
XII LISA

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33 b) XII lisa jäetakse välja

Or. fr

Selgitus

Suhkrukvootide süsteem on välja jäetud. Komisjon ei jätnud XII lisa välja.

Muudatusettepanek 95

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 33 c (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
XIII lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33 c) XII lisa jäetakse välja

Or. fr

Selgitus

Suhkrukvootide süsteem jäetakse välja. Komisjon ei jätnud XII lisa välja.

Muudatusettepanek 96

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2
Määrus (EL) nr 1151/2012
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„b) toote kvaliteet või omadused 
tulenevad peamiselt või eranditult teatavast 
geograafilisest keskkonnast ning selle 

„b) toote kvaliteet või omadused 
tulenevad peamiselt või eranditult teatavast 
geograafilisest keskkonnast ning selle 



PE623.922v01-00 70/79 PR\1167245ET.docx

ET

iseloomulikest looduslikest ja vajaduse 
korral inimteguritest;“.

looduslikest ja inimteguritest.“.

Or. fr

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga taotletakse päritolunimetuse määratluse säilitamist, 
kohandades seda vastavalt Lissaboni lepingule. Päritolunimetusega toote iseloomustamisel 
on inimtegurid tõepoolest olulised. Lisaks mõjutaks inimtegurite nõrgendamine toodete 
kaitsmist rahvusvahelisel turul, kus vastased toovad sageli välja loodus- ja geograafilise 
keskkonna sarnasusi, et kahandada päritolunimetuste eripära.

Muudatusettepanek 97

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 3
Määrus (EL) nr 1151/2012
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Artikli 7 lõike 1 punkt d jäetakse 
välja.

(3) Artikli 7 lõike 1 punkt d 
asendatakse järgmisega:

„d) jälgitavuse tõendid selle kohta, et 
toode pärineb artikli 5 lõigetes 1 või 2 
osutatud määratletud geograafilisest 
piirkonnast; “

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/?qid=1539769667287&uri=CELEX:32012R1151)

Selgitus

Punkti d praegune redaktsioon spetsifikaadis sisalduva määratletud geograafilise piirkonna 
mõiste kohta on mitmeti mõistetav ning tehakse ettepanek seda veidi muuta, pannes rõhku 
kaitstud päritolunimetuse või kaitstud geograafilise tähisega toote jälgitavusele.

Muudatusettepanek 98

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 6 – alapunkt b
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Määrus (EL) nr 1151/2012
Artikkel 15 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) lõike 2 sissejuhatav lause asendatakse 
järgmisega: 

välja jäetud

„Ilma et see piiraks artikli 14 
kohaldamist, võib komisjon vastu võtta 
rakendusaktid, millega pikendatakse 
põhjendatud juhtudel käesoleva artikli 
lõikes 1 nimetatud üleminekuperioodi, kui 
on tõendatud, et:“.

Or. fr

Selgitus

Komisjoni ettepanek mitte enam sätestada teatavate üleminekuperioodide maksimumpikkust 
nõrgendab kaitstud päritolunimetuse või kaitstud geograafilise tähise kaitset. Ajalise piirangu 
puudumine võib tekitada tarbijais segadust ja tootjate jaoks ebaõiglast kohtlemist.

Muudatusettepanek 99

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1
Määrus (EL) nr 228/2013
Artikkel 30 – lõige 2 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Prantsuse ülemeredepartemangud: 
267 580 000 eurot

– Prantsuse ülemeredepartemangud: 
278 410 000 eurot

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepanekuga nõutakse praeguste vahendite säilitamist. 

Muudatusettepanek 100

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1
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Määrus (EL) nr 228/2013
Artikkel 30 – lõige 2 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Assoorid ja Madeira: 
102 080 000 eurot

– Assoorid ja Madeira: 
106 210 000 eurot

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepanekuga nõutakse praeguste vahendite säilitamist.

Muudatusettepanek 101

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1
Määrus (EL) nr 228/2013
Artikkel 30 – lõige 2 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Kanaari saared: 257 970 000 eurot. – Kanaari saared: 268 420 000 eurot.

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepanekuga nõutakse praeguste vahendite säilitamist.

Muudatusettepanek 102

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1
Määrus (EL) nr 228/2013
Artikkel 30 – lõige 3 – lõik 1 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Prantsuse ülemeredepartemangud: 
25 900 000 eurot

– Prantsuse ülemeredepartemangud: 
26 900 000 eurot

Or. fr
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Selgitus

Muudatusettepanekuga nõutakse praeguste vahendite säilitamist.

Muudatusettepanek 103

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1
Määrus (EL) nr 228/2013
Artikkel 30 – lõige 3 – lõik 1 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Assoorid ja Madeira: 
20 400 000 eurot

– Assoorid ja Madeira: 
21 200 000 eurot

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepanekuga nõutakse praeguste vahendite säilitamist.

Muudatusettepanek 104

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1
Määrus (EL) nr 228/2013
Artikkel 30 – lõige 3 – lõik 1 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Kanaari saared: 69 900 000 eurot – Kanaari saared: 72 700 000 eurot.

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepanekuga nõutakse praeguste vahendite säilitamist.

Muudatusettepanek 105

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1
Määrus (EL) nr 229/2013
Artikkel 18 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„2. Liit rahastab III ja IV peatükiga ette 
nähtud meetmeid kuni 23 000 000 euro 
ulatuses.

„2. Liit rahastab III ja IV peatükiga ette 
nähtud meetmeid kuni 23 930 000 euro 
ulatuses.

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepanekuga nõutakse praeguste vahendite säilitamist.

Muudatusettepanek 106

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1
Määrus (EL) nr 229/2013
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Eraldatav summa III peatükis 
osutatud tarnimise erikorra rahastamiseks 
ei tohi olla suurem kui 6 830 000 eurot.“

3. Eraldatav summa III peatükis 
osutatud tarnimise erikorra rahastamiseks 
ei tohi olla suurem kui 7 110 000 eurot.“

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepanekuga nõutakse praeguste vahendite säilitamist.

Muudatusettepanek 107

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Veine, mis on turule viidud või 
märgistatud enne asjaomaste sätete
kohaldamist ja mis ei vasta käesoleva 
määruse nõuetele, võib turustada kuni 
varude ammendumiseni.

Or. fr
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Selgitus

Käesolev muudatusettepanek puudutab ainult veine, mis on märgistatud enne uue määruse 
jõustumist, eelkõige selles osas, milles käsitletakse uusi märgistamiskohustusi. 

Muudatusettepanek 108

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 119 lõike 1 punkt g a, artikli 119 
lõige 3 ja artikli 121 lõige 2 a on 
kohaldatavad ... [palun lisada kuupäev 
üks aasta pärast delegeeritud õigusakti 
jõustumist].

Or. fr

Selgitus

Energiasisalduse kohustuslikku märgistamist käsitlevad sätted jõustuvad üks aasta pärast 
delegeeritud õigusakti vastuvõtmist.

Muudatusettepanek 109

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 119 lõike 1 punkt g b ja artikli 19 
lõige 3 a on kohaldatavad ... [palun lisada 
kuupäev kaks aastat pärast delegeeritud 
õigusakti jõustumist].

Or. fr

Selgitus

Koostisosade loetelu kohustuslikku märgistamist käsitlevad sätted jõustuvad kaks aastat 
pärast delegeeritud õigusakti vastuvõtmist.
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SELETUSKIRI

Komisjoni kavandatud ühise põllumajanduspoliitika reformikava ei ole probleemide 
lahendamiseks piisav. Alates 2014. aastast puudutab põllumajandusettevõtjate sissetulekute 
kriis suuremat osa tootmisest, mis mõjutab veidi enam põlvkondade pealekasvu 
põllumajandusega tegelevas rahvastikuosas. Euroopa tarbijad ei ole kunagi oma taldrikute 
sisule nii suurt tähtsust omistanud ega mõista, et liit ei anna enam garantiid oma toodete 
kvaliteedile ega ka nende tootjate väärikusele.

On aeg võtta kokku mõistujutud 1990. aastatest, kui turule orienteeritus püsis otsekui ühise 
põllumajanduspoliitika püha tõde, samas kui sisendituru, põllumajandusliku toidutööstuse ja 
turustamise monopoolne koondumine ei ole kunagi olnud nii jõuline.

Ajal, mil mitmepoolsus väheneb ja jätab ruumi ennenägematule kaubandussõjale, peab liit 
tagama oma strateegilise sõltumatuse ning leidma taas üles toiduga isevarustamise vahendid, 
sest vastasel juhul sillutab tema ebatõhusus iga päev veidi enam teed neile, kes tahavad 
Euroopa ülesehituse kahtluse alla seada.

Ilma illusioonideta võimaluse suhtes lõpetada läbirääkimised enne ametiaja lõppu nende liiga 
hilise käivitamise ja järgmise mitmeaastase finantsraamistikuga seotud ebakindluse tõttu, 
otsustas raportöör kasutada ära komisjoni väga ebapiisavat ettepanekut, et esitada oma idee 
ühist turukorraldust käsitleva määruse põhjalikust uuestisõnastamisest, et muuta see tõeliseks 
põllumajanduskriiside juhtimise määruseks.

Komisjoni kavandatud eksporditoetuste lõpetamine on vajalik, võttes arvesse meie 
rahvusvahelisi kohustusi. Siiski tähendab meie siseturu tasakaalustamatuse eksportimise 
lõpetamine seda, et meil on tõepoolest vaja kriiside juhtimise vahendeid. Vahendid on 
määruses juba olemas, kusjuures 2013. aasta reform on neid tugevdanud. Toetuse 
kehtestamine piimatootmise vabatahtlikuks vähendamiseks 2016. aastal näitas, et seda liiki 
vahendid on tõhusad ja nende suhtes on võimalik liidus üksmeelele jõuda. Ent reageerimist 
vahendite koondamisel ühisturu tõeliseks juhtimiseks tuleb parandada ning sellele aitab kaasa 
komisjoni kavandatud kriisireservi läbivaatamine. Raportööri jaoks ei tähenda see komisjoni 
volituste piiramist ega vahendite automaaste käivitamise juurde naasmist – otse vastupidi: 
komisjonile tuleks anda suuremad volitused, võimaldades tal, nagu igal juhtimisasutusel, 
kehtestada tulemusraamistikus tegevusstrateegia, mis on parlamendi ja nõukogu vahelise 
dialoogi alustugi.

Riiklik sekkumine (riiklik ladustamine) peab olema jätkuvalt nn viimase võimaluse turvavõrk, 
kui hinnad on tasakaalutasemest palju allpool, ent teiste vahendite koondamine peab 
võimaldama liiga suurte varude tekkimise vältimist. Raportöör teeb ettepaneku, et enamiku 
eraladustamiseks toetuskõlbliku toodangu puhul võiks kasutada ka riiklikku turvavõrku. 
Lisaks teeb ta ettepaneku kehtestada täiendavatele impordimaksudele uus käivituskriteerium, 
et võimaldada selliste käivitushindade ja käivitusmahtude ajakohastamist, mis ei ole 20 aastat 
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muutunud.

Selleks et algatada komisjoni kriisijuhtimisstrateegia väljatöötamine, palub raportöör 
koostada kaks aruannet: esimene reageerimise kohta Brexiti-järgsete kriiside korral; teine eri 
liiki põllumajandusturgude kriiside iseloomustamise kohta. 

Kogu ühist põllumajanduspoliitikat ei saa ju liikmesriikide ega riiklike strateegiakavade õlule 
lükata. Komisjon peab kriisiolukorras jääma ühisturu terviklikkuse tagajaks. Kuna ühine 
põllumajanduspoliitika ei paranda märkimisväärselt põllumajandusettevõtjatele hüvitise 
maksmise tingimusi turgude parema reguleerimise kaudu, et kindlustada 
põllumajandusettevõtjaid keskkonnahoidlikule majandusele üleminekul, jääb see eelkõige 
keskkonna seisukohast ja kliimamuutuse lahendamisel jätkuvalt ebatõhusaks.

Raportöör toetab komisjoni võetud suunda liikmesriikide ja põllumajandusettevõtjate 
vastutuse suurendamisele eeskätt tugevamate tootjaorganisatsioonide kaudu. Ent see ei tohi 
toimuda piirkondade arvelt ning komisjon peab määratlema oma rolli riiklikus 
kriisijuhtimises, et leida õige vastastikune täiendavus erasektori riskijuhtimisega, mille 
tagavad põllumajandusettevõtjad ja nende organisatsioonid. Kindlustuse tüüpi lahendused, 
nagu kindlustused ja vastastikused fondid, ei saa asendada riiklikku sekkumist, sest need ei 
ole kuidagi abiks tasakaalustamatu läbirääkimispositsiooni tõttu alaliselt madalseisus ja 
funktsioonihäirete käes vaevlevate turgude tingimustes.

Selleks et teha edusamme ettevõtjate vastutuse suurendamisel, teeb raportöör ettepaneku 
kõrvaldada parlamendi jätkuvas olulises töös läbirääkimistel koondmääruse üle viimanegi 
ebakindlus seoses põllumajandustootjaile antud võimalustega korraldada paremini oma 
tegevust seoses Endivesi kohtuasjaga. Teisalt nõuab raportöör artikli 222, mida kutsutakse 
kartelle pooldavaks artikliks, väljajätmist, sest kartellide lubamine, isegi ajutine lubamine, et 
heastada ülemäärase piirangute kaotamise tagajärgi, on vastuvõetamatu.

Raportöör teeb ettepaneku laiendada sätteid, milles käsitletakse järelevalvet praegu juustu, 
singi või veiniga seotud kehtiva pakkumise üle, kõigile kaitstud päritolunimetuse, kaitstud 
geograafilise tähisega toodetele, aga ka kõigile ametliku kvaliteedimärgiga (märgis...) 
toodetele ning kõigile uutele täiendavatele vabatahtlikele, eelkõige tervisega seotud 
kvaliteedimärgetele.

Oma tegevuse paremini korraldanud tootjad on võimelised osalema lisaväärtuse õiglasemal 
sektoritesisesel jaotamisel. Erasektori riskijuhtimise ja avaliku sektori riskijuhtimise vaheline 
vastastikune täiendavus peaks tooma kaasa turgude parema toimimise ja seega suurendama 
toodangu turustamisest tulenevaid põllumajandusettevõtjate sissetulekuid.

Seega teeb raportöör ettepaneku kehtestada tingimus vahekokkuvõtte tegemiseks 30. juunil 
2024, et parandada strateegiakavasid ja ühist turukorraldust käsitlevate määruste ja sidusust ja 
tulemuslikkust. Tegemist on küsimusega, kuidas pääseda juure toodanguga sidumata 
toetustele, mida meie rahvusvahelised partnerid jätkuvalt üha enam kritiseerivad, nagu näitas 
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hiljutine Ameerika Ühendriikide rünnak Hispaania lauaoliivide vastu. Pikas perspektiivis 
tähendaks see eemaldumist silodega seotud loogikast, et viia kooskõlla kõik 
võimendusvahendid, mis võimaldavad turgude ja sissetulekute kontratsüklilist juhtimist, sh 
märkimisväärselt tugevdatud toiduabiprogramm ja agrokütuste poliitika, mis on muudetud 
paindlikuks, et anda muude toodete kui toiduks kasutatavate toodete ees prioriteet toiduga 
kindlustatusele ja et leevendada põllumajandusturgude ebastabiilsust.

Raportöör märgib, et komisjoni ettepanek ei sisalda ühtegi sätet muudatuste kohta 
õigusaktides, mis on lisatud finantsdirektiivide ja -määruste läbivaatamisel (Barnier’ 
direktiivid), kusjuures põllumajanduslikud toorained on nüüd osa järelevalveraamistikust, 
mida hõlmavad finantsturgude reguleerimise eest vastutavad ametiasutused. Määruse 
596/2014 artikli 25 lõikes 1 ja direktiivi 65/2014 artikli 79 lõikes 7 märgitakse siiski 
kõnealust määrust ning sätestatakse koostööalased kohustused komisjonile 
põllumajandustoodete valdkonnas.

Selleks et leevendada seda iseloomulikku puudust – põllumajanduse ees vastutavate 
komisjonisiseste teenistuste parginaliseerimist –, teeb raportöör ettepaneku osutada sellele 
koostöökohustusele ja lisada sätteid, millega muudetakse automaatseks teabe, eelkõige 
impordilitsentside või riiklike varude alase teabe edastamine liikmesriikidelt komisjonile. 
Tegemist on ka artikli 223 täiendamisega, millega antakse komisjonile volitus nõuda 
elektrooniliste kauplemisplatvormide kasutamist, et suurendada kõige läbipaistmatumate 
otselepingute läbipaistvust.

Üldisemalt palub raportöör raporti koostamist uute info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate ja 
eeskätt plokiahelatehnoloogia kasutamise kohta, et parandada turgude toimimist ja vähendada 
halduskoormust.. Kuigi töörühma põllumajandusturgude toimimist käsitlevas raportis oli 
rõhutatud seda teemat 2016. aastal, ei ole komisjon teinud ühtegi ettepanekut kõnealuses 
valdkonnas, samas kui lihtsustamine ja kaasajastamine peaksid olema võtmesõnad.

Raportöör teeb samuti ettepanekuid tootmisharudevaheliste organisatsioonide volituste 
laiendamiseks seoses läbipaistvuse ja kvaliteediga. Seoses komisjoni ettepanekuga transiidis 
olevaid veine käsitlevate ühenduse standardite järgimise kohta teeb raportöör ettepaneku 
suurendada turustamiseeskirjadega hõlmatud toodete arvu, et liikuda Euroopa ja kolmandate 
riikide tootjate võrdsema kohtlemise poole.

Seoses viinamarjakasvatussektorit käsitlevate sätetega nõuab raportöör istutuslubade andmise 
korra säilitamist kauem kui 2030. aastani, säilitades samal ajal kohustuse teha 2030. aastal 
hindamine, et võimaldada kutseorganisatsioonidel arvamust avaldada. Raportöör on vastu 
komisjoni ettepanekule, mille eesmärk on muuta kaitstud päritolunimetuste mõiste määratlus, 
viies selle kooskõlla TRIPS-lepingus sisalduva määratlusega, ning palub, et võetaks üle 
Lissaboni rahvusvahelise lepingu määratlus. Raportöör kiidab heaks komisjoni ettepaneku 
anda luba uute veiniviinamarjasortide kasutamiseks, sh päritolunimetusega veinide jaoks.

Raportöör on arvamusel, et alkoholitustatud veinide suhtes ei või kohaldada sama korda kui 
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veini suhtes, sest need ei vasta ühist turukorraldust käsitleva määruse VII lisa II osas 
sätestatud määratlusele. Alkoholi puudumist tuleb kompenseerida tehislike lõhna- ja 
maitseainete lisamisega, mis nõuab tööstuslikku protsessi. Raportöör on arvamusel, et oluline 
on vastata tarbijate läbipaistvusnõudele. Teavet veini kalorisisalduse ja koostisosade kohta 
peab olema võimalik esitada etiketil või koostisosade puhul elektrooniliselt. 
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