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Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira

Muudatusettepanek 42
Põhjendus 2 a (uus)

(2 a) Iga õigusakt ja poliitika, mille 
Euroopa Liit kõnesolevas valdkonnas vastu 
võtab, peaks aitama kaasa käesolevas 
määruses määratletud 
mahepõllumajanduse ja 
mahepõllumajandusliku tootmise arengule. 
Mahepõllumajandus etendab olulist osa 
Euroopa Liidu säästva arengu poliitika 
rakendamisel.

Or. fr

Selgitus

Mahepõllumajandus on tihedalt seotud säästva arengu poliitikaga; teiste valdkondade 
poliitika ja muude õigusaktide puhul tuleks järgida seda eeskuju ning võtta arvesse 
mahepõllumajanduslikku tootmist, mis võimaldab saavutada seatud eesmärke.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland

Muudatusettepanek 43
Põhjendus 7

(7) Tuleks kehtestada ühenduse üldine 
mahepõllumajandusliku tootmise eeskirjade 
raamistik, pidades silmas taime- ja 
loomakasvatustoodangut, sealhulgas nii 
üleminekueeskirju kui ka eeskirju töödeldud 
toidu ja sööda kohta. Kõnealuste 
üldeeskirjade üksikasjade 
kindlaksmääramise ning ühenduse 
vesiviljeluse tootmiseeskirjade vastuvõtmise
õigus tuleks anda komisjonile.

(7) Tuleks kehtestada ühenduse üldine 
mahepõllumajandusliku tootmise eeskirjade 
raamistik, pidades silmas taime- ja 
loomakasvatustoodangut, sealhulgas nii 
üleminekueeskirju kui ka eeskirju töödeldud 
toidu ja sööda kohta. Kõnealuste 
üldeeskirjade üksikasjade 
kindlaksmääramise õigus tuleks anda 
komisjonile.

Or. en

Selgitus

Seoses vesiviljelusega seonduvate eriliste keskkonnaprobleemide ja selle suure 
keskkonnamõjuga ei tohiks vesiviljeluse tootmiseeskirju vastu võtta komiteemenetlust 
kohaldades (vastavalt praeguses artiklis 10 tehtud ettepanekule), vaid see peaks pigem olema 
parlamendi täieliku järelevalve all.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carmen Fraga Estévez

Muudatusettepanek 44
Põhjendus 7

(7) Tuleks kehtestada ühenduse üldine 
mahepõllumajandusliku tootmise eeskirjade 
raamistik, pidades silmas taime- ja 
loomakasvatustoodangut, sealhulgas nii 
üleminekueeskirju kui ka eeskirju töödeldud 
toidu ja sööda kohta. Kõnealuste 
üldeeskirjade üksikasjade 
kindlaksmääramise ning ühenduse 
vesiviljeluse tootmiseeskirjade vastuvõtmise
õigus tuleks anda komisjonile.

(7) Tuleks kehtestada ühenduse üldine 
mahepõllumajandusliku tootmise eeskirjade 
raamistik, pidades silmas taime- ja 
loomakasvatustoodangut, sealhulgas nii 
üleminekueeskirju kui ka eeskirju töödeldud 
toidu ja sööda kohta. Kõnealuste 
üldeeskirjade üksikasjade 
kindlaksmääramise õigus tuleks anda 
komisjonile.

Or. es

Selgitus

Kuigi mahepõllumajandusliku tootmise ja märgistamise seisukohast ei saa vesiviljelustooteid 
käsitleda täpselt samal viisil kui kalandustooteid, ei kuulu need ka otseselt 
põllumajandustoodete hulka, mida on samuti näha komisjoni ettepanekus, kus isegi ei nähta 
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ette miinimumnõudeid vesiviljeluse edasiseks käsitlemiseks, vaid üksnes viidatakse 
korralduskomitee koostatavatele eeskirjadele. Seetõttu oleks tõhusam ning see annaks rohkem 
õiguslikke tagatisi, kui vesiviljelust käsitletaks komisjoni eraldi ettepanekus, milles antakse 
vesiviljeluse mahetootmist ja ökomärgistust käsitlevad eeskirjad, sest siis saaks küsimust 
põhjalikult arutada ja uurida seda asjaomaste poolte osavõtul. Käesolev selgitus põhjendab 
kõiki järgnevaid väljajätmisi sisaldavaid muudatusettepanekuid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Roberto Musacchio

Muudatusettepanek 45
Põhjendus 9 a (uus)

(9 a) Sünteetiliste taimekaitsevahendite 
kasutamine on vastuolus 
mahepõllumajandusliku tootmise 
põhimõtetega.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek ei vaja selgitamist ning on kooskõlas põhjendustega 10–13, milles 
käsitletakse taastuvaid varusid, mitmeaastaseid külvikordi ning täiendavate väetiste 
kasutamise kokkusobivust mahepõllumajandusliku tootmise põhimõtetega.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carmen Fraga Estévez

Muudatusettepanek 46
Põhjendus 16

(16) Mahepõllumajanduslik loomakasvatus 
peaks vastama kõrgetele loomade 
heaolustandarditele ja loomade 
liigispetsiifilistele käitumuslikele vajadustele 
ning loomatervishoid peaks põhinema 
haiguste ennetamisel. Selles osas peaks 
erilist tähelepanu pöörama 
pidamistingimustele, kasvatustavadele ja 
loomkoormusele. Lisaks tuleks liikide 
valikul eelistada aeglase kasvuga liine ja 
arvestada nende võimet kohaneda kohalike 
tingimustega. Loomakasvatuse ja 
vesiviljeluse rakenduseeskirjadega tagatakse 
vähemalt põllumajandusloomade kaitse 
Euroopa konventsiooni sätete ja selle 

(16) Mahepõllumajanduslik loomakasvatus 
peaks vastama kõrgetele loomade 
heaolustandarditele ja loomade 
liigispetsiifilistele käitumuslikele vajadustele 
ning loomatervishoid peaks põhinema 
haiguste ennetamisel. Selles osas peaks 
erilist tähelepanu pöörama 
pidamistingimustele, kasvatustavadele ja 
loomkoormusele. Lisaks tuleks liikide 
valikul eelistada aeglase kasvuga liine ja 
arvestada nende võimet kohaneda kohalike 
tingimustega. Loomakasvatuse 
rakenduseeskirjadega tagatakse vähemalt 
põllumajandusloomade kaitse Euroopa 
konventsiooni sätete ja selle hilisemate 
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hilisemate soovituste järgimine. soovituste järgimine.

Or. es

Selgitus

Vaata sama autori esitatud põhjenduse 7 muudatusettepaneku selgitust. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carmen Fraga Estévez

Muudatusettepanek 47
Põhjendus 18

(18) Kuni ühenduse vesiviljeluse 
tootmiseeskirjade kehtestamiseni peaksid 
liikmesriigid leidma võimaluse tagada 
siseriiklike standardite kohaldamine või 
nende puudumisel liikmesriikides lubatud 
või heakskiidetud erasektori standardite 
kohaldamine. Siseturu häirimise 
vältimiseks tuleks liikmesriikidelt nõuda 
üksteise tootmisstandardite tunnustamist 
kõnealuses sektoris.

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Vaata sama autori esitatud põhjenduse 7 muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira

Muudatusettepanek 48
Põhjendus 21

(21) Tootmiseeskirjade kohaldamisel on 
asjakohane on võimaldada paindlikkust, et 
kohandada mahepõllumajanduslikke 
standardeid ja nõuded kohalike ilmastiku-
või geograafiliste tingimuste, konkreetsete 
loomakasvatustavade ja arengutasemetega. 
Nii peaks olema võimalik kohaldada vähem 
piiravaid standardeid, kuid ainult ühenduse 
õigusaktides sätestatud eritingimuste 
raames.

(21) Tootmiseeskirjade kohaldamisel on 
asjakohane võimaldada ajutiselt 
paindlikkust, võttes põhiliselt arvesse 
peamisi majanduspiiranguid, mis 
ohustavad põllumajandusettevõtte 
elujõulisust. Selle üle peaks otsustama 
põllumajandustootja ning olukorda tuleb 
korrapäraselt hinnata tihedas koostöös 
kõigi kõnesoleva valdkonna ettevõtjatega, 
et vältida kaubandustingimuste 
moonutamist. Nii peaks olema võimalik 
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standardeid paindlikumalt kohaldada, kuid 
ainult ühenduse õigusaktides sätestatud 
tingimustel.

Or. fr

Selgitus

Paindlikkuse võimaldamine tuleb ette näha, kuid ainult ajutiselt ja eritingimustel (nt tõsine 
taimehaiguse oht, oht inimeste tervisele, biopreparaadi, materjali vms ajutine puudumine, 
erakorralise sündmuse või vääramatu jõu põhjustatud oht põllumajandusettevõtte 
elujõulisusele). Vastuvõetavad on ainult ajutised meetmed ja üksnes teatud tingimustel, et 
mitte minna vastuollu asjaomaste eeskirjadega, mitte kahjustada mahepõllunduse põhimõtteid 
või vähendada tarbija usaldust sektori suhtes.
Vaata ka artikli 16 muudatusettepanekut.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira

Muudatusettepanek 49
Põhjendus 36

(36) Käesoleva määruse rakendamiseks 
vajalikud meetmed tuleks võtta vastu 
kooskõlas nõukogu 28. juuni 1999. aasta 
otsusega nr 1999/468/EÜ, millega 
kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste 
kasutamise menetlused. Võttes arvesse, et 
õigusaktid mahepõllumajandusliku tootmise 
kohta on oluline tegur ühise 
põllumajanduspoliitika raamistikus, kuna 
need on tihedalt seotud arengutega 
põllumajandusturgudel, on asjakohane 
kooskõlastada need muude kõnealuse 
poliitika haldamisel kasutatavate 
õigusloomega seotud menetlustega. Seega 
peaks komisjon rakendama talle käesoleva 
määruse kohaselt antud volitusi otsuse nr 
1999/468/EÜ artikliga 4 ettenähtud 
menetluskorras,

(36) Käesoleva määruse rakendamiseks 
vajalikud meetmed tuleks võtta vastu 
kooskõlas nõukogu 28. juuni 1999. aasta 
otsusega nr 1999/468/EÜ, millega 
kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste 
kasutamise menetlused. Õigusaktid
mahepõllumajandusliku tootmise kohta on 
oluline tegur ühise põllumajanduspoliitika 
raamistikus, kuna need on tihedalt seotud 
arengutega põllumajandusturgudel. Ei ole 
siiski asjakohane kooskõlastada need muude 
kõnealuse poliitika haldamisel kasutatavate 
õigusloomega seotud menetlustega. Seega 
peaks komisjon rakendama talle käesoleva 
määruse kohaselt antud volitusi otsuse nr 
1999/468/EÜ artikliga 5 ettenähtud 
regulatiivkomitee menetlust kohaldades,

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepanek tuleneb artikli 31 muutmisest.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Carmen Fraga Estévez

Muudatusettepanek 50
Artikli 1 lõike 2 sissejuhatav osa

Käesolevat määrust kohaldatakse järgmiste 
põllumajandus- või vesiviljelustoodete
suhtes, kui asjaomased tooted on ette nähtud 
turustamiseks mahepõllumajanduslike 
toodetena:

Käesolevat määrust kohaldatakse järgmiste 
põllumajandustoodete suhtes, kui 
asjaomased tooted on ette nähtud 
turustamiseks mahepõllumajanduslike 
toodetena:

Or. es

Selgitus

Vaata sama autori esitatud põhjenduse 7 muudatusettepaneku selgitust. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland

Muudatusettepanek 51
Artikli 1 lõike 2 sissejuhatav osa

2. Käesolevat määrust kohaldatakse 
järgmiste põllumajandus- või 
vesiviljelustoodete suhtes, kui asjaomased 
tooted on ette nähtud turustamiseks 
mahepõllumajanduslike toodetena:

2. Käesolevat määrust kohaldatakse 
järgmiste põllumajandustoodete suhtes, kui 
asjaomased tooted on ette nähtud 
turustamiseks mahepõllumajanduslike 
toodetena:
(Muudatust kohaldatakse õigusakti kogu 
teksti ulatuses ning vastuvõtmise korral 
tuleb redaktsiooniline muudatus teha 
läbivalt kogu tekstis.)

Or. en

Selgitus

Seoses vesiviljelusega seonduvate eriliste keskkonnaprobleemide ja selle suure 
keskkonnamõjuga ei tohiks vesiviljeluse tootmiseeskirju vastu võtta komiteemenetlust 
kohaldades (vastavalt praeguses artiklis 10 tehtud ettepanekule), vaid see peaks pigem olema 
parlamendi täieliku järelevalve all.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carmen Fraga Estévez

Muudatusettepanek 52
Artikli 1 lõike 2 punkt c



AM\612856ET.doc 7/44 PE 372.199v01-00

ET

c) elus või töötlemata vesiviljelustooted; välja jäetud

Or. es

Selgitus

Vaata sama autori esitatud põhjenduse 7 muudatusettepaneku selgitust. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland

Muudatusettepanek 53
Artikli 1 lõike 2 punkt c

c) elus või töötlemata vesiviljelustooted; välja jäetud

Or. en

Selgitus

Vaata sama autori esitatud artikli 1 lõike 2 sissejuhatava osa muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carmen Fraga Estévez

Muudatusettepanek 54
Artikli 1 lõike 2 punkt d

d) töödeldud vesiviljelustooted, mis on ette 
nähtud inimtarbimiseks;

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Vaata sama autori esitatud põhjenduse 7 muudatusettepaneku selgitust. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland

Muudatusettepanek 55
Artikli 1 lõike 2 punkt d

d) töödeldud vesiviljelustooted, mis on ette 
nähtud inimtarbimiseks;

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Vaata sama autori esitatud artikli 1 lõike 2 sissejuhatava osa muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jens-Peter Bonde

Muudatusettepanek 56
Artikli 1 lõike 2 punkt e a (uus)

e a) kalandustooted;

Or. en

Selgitus

Õigusakt peaks hõlmama ka kalapüüki avavetes.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jens-Peter Bonde

Muudatusettepanek 57
Artikli 1 lõike 2 punkt e b (uus)

e b) toiduks mittekasutatavad tooted.

Or. en

Selgitus

Määrus peaks hõlmama ka mahemeetodil toodetud tooteid, nagu jõulupuud ja 
kosmeetikatarbed.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jens-Peter Bonde

Muudatusettepanek 58
Artikli 1 lõike 2 teine lõik

Määrust ei kohaldata jahi- ja 
kalapüügisaaduste suhtes.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Õigusakt peaks hõlmama ka kalapüüki avavetes.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 59
Artikli 2 punkt a

a) mahepõllumajanduslik tootmine – nii 
mahepõllumajanduslike meetodite 
kasutamine põllumajandusettevõttes kui ka 
toote edasise töötlemise, pakendamise ja 
märgistamisega seotud tegevused vastavalt 
käesolevas määruses kehtestatud 
põhimõtetele ja eeskirjadele;

a) mahepõllumajanduslik tootmine – nii 
looduslike ja tervislike meetodite 
kasutamine põllumajandusettevõttes kui ka 
toote edasise töötlemise, pakendamise ja 
märgistamisega seotud tegevused vastavalt 
käesolevas määruses kehtestatud 
põhimõtetele ja eeskirjadele;

Or. pl

Selgitus

Senine määratlus selgitab mõistet samade sõnadega. Mahepõllumajandusliku meetodi sisu 
tuleb avada.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Roberto Musacchio

Muudatusettepanek 60
Artikli 2 punkt b

b) mahepõllumajanduslik toode –
mahepõllumajandusliku tootmise käigus 
valminud põllumajandustoode;

b) mahepõllumajanduslik toode –
mahepõllumajandusliku tootmise käigus 
valminud põllumajandustoode, mille puhul 
ei ole kasutatud ega tuvastatud sünteetilisi 
taimekaitsevahendeid, GMO tooteid ja 
GMOsid täielikult või osaliselt sisaldavaid 
söötasid või koostisosi;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga rõhutatakse mahepõllumajanduse eesmärki ning see aitab tarbijail 
mõista tavatoodete ja mahetootjate kvaliteetsete toodete vahelist erinevust.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Carmen Fraga Estévez

Muudatusettepanek 61
Artikli 2 punkt e

e) vesiviljelus – veeorganismide 
kasvatamine ja aretamine, kasutades 
meetodeid, mille abil nende organismide 
tootmisvõimsus ületab looduslikus 
keskkonnas esineva tootmisvõimuse. 
Organismid jäävad ühe või mitme füüsilise 
või juriidilise isiku omandusse kõigi 
kasvatamis- ja aretamisetappide vältel kuni 
püügini (kaasa arvatud);

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Vaata sama autori esitatud põhjenduse 7 muudatusettepaneku selgitust. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 62
Artikli 2 punkt m

m) vastavusmärk – märgi kujul väljastatav 
tõend vastavuse kohta teatavale hulgale 
standarditele või muudele normatiivsetele 
dokumentidele;

m) vastavusmärk – märgi kujul väljastatav 
tõend teatavast hulgast standarditest või 
muudest normatiivsetest dokumentidest 
tulenevatele nõuetele vastavuse kohta;

Or. pl

Selgitus

Muudatusettepanekuga korrastatakse keelekasutust ning tuuakse sisse mõiste määratlus, mis 
on kooskõlas Euroopa standardite terminoloogiaga, nt kvaliteeti käsitlev EN ISO 9000 seeria 
ja keskkonnajuhtimist käsitlev EN ISO 14000 seeria, kus vastavust määratletakse kui nõuetele 
vastavust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ambroise Guellec

Muudatusettepanek 63
Artikli 2 punkt r

r) GMOdega toodetud tooted– toit ja r) GMOde abil toodetud tooted – toit ja 
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söödalisandid, lõhna- ja maitseained, 
vitamiinid, ensüümid, abiained, teatavad 
loomasöötades kasutatavad tooted (direktiivi 
82/471/EMÜ alusel), taimekaitsevahendid, 
väetised ja mullaomaduste parandajad, mis 
on toodetud toites organismi materjalidega, 
mis on täielikult või osaliselt GMOd;

söödalisandid, lõhna- ja maitseained, 
vitamiinid, ensüümid, abiained, teatavad 
loomasöötades kasutatavad tooted (direktiivi 
82/471/EMÜ alusel), taimekaitsevahendid, 
väetised ja mullaomaduste parandajad, mis 
on toodetud toites organismi materjalidega, 
mis on täielikult või osaliselt GMOd;

Or. fr

Selgitus

Järjepidevuse huvides tuleks kasutada raammääruses nr 1829/2003 kasutatud määratlust 
"GMOde abil toodetud" (mitte "GMOdega toodetud").

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jens-Peter Bonde

Muudatusettepanek 64
Artikli 2 punkt v a (uus)

v a) kalapüük – looduslike kalaliikide püük 
avavetes äritegevuse osana;

Or. en

Selgitus

Õigusakt peaks hõlmama ka looduslike kalaliikide püüki kui äritegevust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jens-Peter Bonde

Muudatusettepanek 65
Artikli 2 punkt v b (uus)

v b) toiduks mittekasutatav toode – muuks 
otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud 
toode, mis sisaldab suures osas 
mahepõllumajanduslikke tooteid.

Or. en

Selgitus

Määrus peaks hõlmama ka mahemeetodil toodetud tooteid, nagu jõulupuud ja 
kosmeetikatarbed.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira

Muudatusettepanek 66
Artikkel 4

Kogu mahepõllumajandusliku tootmise 
suhtes kohaldatakse järgmisi põhimõtteid:

Kogu mahepõllumajanduslikus tootmises
kohaldatakse järgmisi põhimõtteid:

a) elusorganismide ja mehaaniliste 
tootmismeetodite kasutamist eelistatakse
sünteetiliste materjalide kasutamisele;

a) kasutatakse ainult elusorganisme ja 
mehaanilisi tootmismeetodeid, sünteetiliste 
materjalide ja neid kasutavate
tootmismeetodite kasutamine on lubatud 
ainult kooskõlas määruse artikliga 16;

b) looduslike ainete kasutamist eelistatakse
keemiliselt sünteesitud ainete kasutamisele, 
viimaseid võib kasutada vaid juhul, kui 
looduslikud ained ei ole kaubanduslikult 
kättesaadavad;

b) kasutatakse ainult looduslikke aineid
ning keemiliselt sünteesitud aineid võib 
kasutada vaid ajutiselt juhul, kui looduslikud 
ained ei ole kaubanduslikult kättesaadavad
ning vastavalt määruse artiklis 16 toodud 
eranditele;

c) ei ole lubatud kasutada GMOsid ja 
GMOdest või GMOdega toodetud tooteid,
välja arvatud veterinaarravimid;

c) ei tohi kasutada GMOsid ja GMOdest või 
GMOdega toodetud tooteid, välja arvatud 
veterinaarravimid;

d) mahepõllumajandusliku tootmise suhtes 
kohaldatavad eeskirjad kohandatakse 
kohalike tingimustega, arengutasemetega 
ja eriomaste kasvatustavadega, säilitades 
samal ajal mahepõllumajandusliku 
tootmise ühise kontseptsiooni.

Or. es

Selgitus

Punktide a ja b sõnastus on ebamäärane ning kitsendab kõnesolevate põhimõtete kasutusala. 
Punktide sõnastus peaks olema selgem, kuid samal ajal tuleb jätta võimalus kasutada 
sünteetilisi materjale ja mittemehaanilisi meetodeid tõsistes või kaugeleulatuvate 
tagajärgedega olukordades, mis nõuavad kiiret reageerimist ja mahepõllumajanduse 
põhimõtete ja eeskirjade erandite tegemist.

Punkt d tuleks välja jätta, sest on seotud paindlikkusega ja võimalike eranditega (vt artikli 16 
muudatusettepanekut).
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 67
Artikli 4 punkt b

b) looduslike ainete kasutamist eelistatakse 
keemiliselt sünteesitud ainete kasutamisele, 
viimaseid võib kasutada vaid juhul, kui 
looduslikud ained ei ole kaubanduslikult 
kättesaadavad;

b) looduslike ainete kasutamist eelistatakse 
keemiliselt sünteesitud ainete kasutamisele;

Or. pl

Selgitus

Ei ole täpsustatud, mis otstarbel võib sünteetilisi ained kasutada. Kindlam on nende 
kasutamine üldse keelata, välja arvatud üksikutel, täpsemalt määratletud juhtudel.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ambroise Guellec

Muudatusettepanek 68
Artikli 4 punkt c

c) ei ole lubatud kasutada GMOsid ja 
GMOdest või GMOdega toodetud tooteid,
välja arvatud veterinaarravimid;

c) ei ole lubatud kasutada GMOsid ja 
GMOdest või GMOde abil toodetud tooteid,
välja arvatud veterinaarravimid;

Or. fr

Selgitus

Raammääruse nr 1829/2003 tekstiga järjepidevuse säilitamiseks tuleks teha selget vahet 
määratlustel "GMOdest toodetud" ja "GMOde abil toodetud".

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Anne Isler Béguin

Muudatusettepanek 69
Artikli 4 punkt c

c) ei ole lubatud kasutada GMOsid ja 
GMOdest või GMOdega toodetud tooteid, 
välja arvatud veterinaarravimid;

c) ei ole lubatud kasutada GMOsid ja 
GMOdest või GMOdega toodetud tooteid; 

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Jens-Peter Bonde ja Johannes Blokland

Muudatusettepanek 70
Artikli 4 punkt c

c) ei ole lubatud kasutada GMOsid ja 
GMOdest või GMOdega toodetud tooteid, 
välja arvatud veterinaarravimid;

c) ei ole lubatud kasutada GMOsid ja 
GMOdest või GMOdega toodetud tooteid;

Or. en

Selgitus

Terviklikkuse huvides ei tohiks veterinaarravimid olla käesoleva määruse erandiks. 
Tänapäeval on turul suur valik mahemeetodil toodetud veterinaarravimeid, seetõttu tuleks 
neid mahepõllumajanduses kasutada.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Anne Isler Béguin

Muudatusettepanek 71
Artikli 4 punkt c a (uus)

c a) ei ole lubatud kasutada ioniseerivat 
kiiritamist;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Anne Isler Béguin

Muudatusettepanek 72
Artikli 4 punkt d a (uus)

d a) mahepõllumajanduslik tootmine 
säilitab ja loob töökohti, võimaldab 
põllumajandusettevõtjatel ja tarbijatel 
töötada välja ühiskondliku kokkuleppe, mis 
käsitleb jätkusuutlikke tavasid, 
kvaliteettoidu tootmist ja tarbimist, 
sealhulgas terve rea looduskaitse, säästva 
toomise ja lähiturustamise meetmeid;

Or. en

Selgitus

Eesmärkides peab kajastuma mahepõllumajandusliku tootmise integreeriv roll, mille abil 
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ühendatakse täpselt määratletud tootmissüsteemis looduskaitse ja heatasemelise tootmise 
põhimõtted. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Anne Isler Béguin

Muudatusettepanek 73
Artikli 4 punkt d b (uus)

d b) mahepõllumajanduslik tootmine tagab 
toote kvaliteedi, terviklikkuse ja jälgitavuse 
kogu toiduahela ulatuses;

Or. en

Selgitus

Eesmärkides peab kajastuma mahepõllumajandusliku tootmise integreeriv roll, mille abil 
ühendatakse täpselt määratletud tootmissüsteemis looduskaitse ja heatasemelise tootmise 
põhimõtted. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Roberto Musacchio

Muudatusettepanek 74
Artikli 5 punkt c

c) taastumatute varude ja muude kui 
põllumajanduslike sisendite kasutamist 
vähendatakse miinimumini;

c) taastumatute varude ja muude kui 
põllumajanduslike sisendite kasutamist 
vähendatakse miinimumini ning 
mahepõllumajandusettevõtjad peaksid 
edendama taastuvate varude kasutamist;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek on kooskõlas mahepõllumajandusliku tootmise eesmärkidega: kahjulikku 
mõju tuleb vältida, andes mahepõllumajandusettevõtjatele võimaluse kasutada peamiselt 
taastuvaid varusid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carmen Fraga Estévez

Muudatusettepanek 75
Artikli 5 punkt n
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n) vesiviljelustoodangu puhul 
vähendatakse negatiivset mõju 
veekeskkonnale miinimumini;

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Vaata sama autori esitatud põhjenduse 7 muudatusettepaneku selgitust. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carmen Fraga Estévez

Muudatusettepanek 76
Artikli 5 punkt o

o) vesiviljeluses kasutatav sööt peab olema 
pärit säästvalt kalatöötlusettevõtjalt või 
koosnema põhiliselt 
mahepõllumajanduslikku päritolu 
koostisosadest ning looduslikest 
mittepõllumajanduslikest ainetest;

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Vaata sama autori esitatud põhjenduse 7 muudatusettepaneku selgitust. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 77
Artikli 6 punkt b

b) lisandeid ja abiaineid kasutatakse 
minimaalsel määral ning ainult vältimatu 
tehnoloogilise vajaduse korral;

b) lisandeid ja abiaineid kasutatakse 
minimaalsel määral;

Or. pl

Selgitus

Tehnoloogiline vajadus ei ole piisav põhjus lisandite ja abiainete kasutamiseks. 
Mahepõllumajanduslikus tootmises tuleb lihtsalt loobuda teatud tehnoloogiatest (nt 
toidukaupade säilimisaja pikendamine), kui soovitud eesmärke ei ole looduslikul teel võimalik 
saavutada.



AM\612856ET.doc 17/44 PE 372.199v01-00

ET

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Anne Isler Béguin

Muudatusettepanek 78
Artikli 7 lõige 1

1. Ettevõtte kogu kaubandusliku poole 
juhtimisel järgitakse 
mahepõllumajanduslikule tootmise või 
mahepõllumajanduslikule tootmisele 
ülemineku suhtes kohaldatavaid eeskirju.

1. Ettevõtte kogu kaubandusliku poole 
juhtimisel järgitakse 
mahepõllumajanduslikule tootmise või 
mahepõllumajanduslikule tootmisele 
ülemineku suhtes kohaldatavaid eeskirju.

Kooskõlas eritingimustega, mis tuleb 
sätestada artikli 31 lõikes 2 osutatud 
korras, võib ettevõte olla jagatud selgelt 
eraldiseisvateks üksusteks, millest kõiki ei 
juhita mahepõllumajandusliku tootmise 
põhimõtetest lähtuvalt.
Kui vastavalt teisele lõigule ei kasutata 
kogu põllumajandusettevõtet 
mahepõllumajanduslikuks tootmiseks, 
eraldab põllumajandusettevõtja 
mahepõllumajanduslikuks tootmiseks 
kasutatava maa, loomad ja tooted 
ülejäänutest ning registreerib 
nõuetekohaselt kõik andmed, et tõendada 
eraldatust.

Or. en

Selgitus

Ettevõtte jagamine osadeks, millest ühes toimub tootmine käesoleva määruse kohaselt, teises 
aga tavapäraselt, ei ole vastuvõetav, kuna siis on äärmiselt raske välistada pettuse võimalust. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 79
Artikli 7 lõike 1 teine lõik

Muudatusettepanek ei puuduta eestikeelset versiooni.

Or. pl
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Anne Isler Béguin

Muudatusettepanek 80
Artikli 7 lõige 2

2. Põllumajandusettevõtjad ei tohi kasutada 
GMOsid või GMOdest toodetud tooteid, kui 
nad on nende olemasolust teadlikud tänu 
teabele, mis leidub toote märgistusel või 
mis tahes muul tootega kaasas oleval 
dokumendil.

2. Põllumajandusettevõtjad ei tohi kasutada 
GMOsid või GMOdest või GMOdega 
toodetud tooteid.

Kui põllumajandusettevõtjad kasutavad 
mahepõllumajandusliku toidu või 
loomasööda valmistamiseks kolmandatelt 
isikutelt ostetud tooteid, peavad nad saama 
müüjalt kinnituse, et tarnitud tooted ei ole 
valmistatud GMOdega.

Kui põllumajandusettevõtjad või muud 
mahepõllumajandusliku toodangu 
pakkujad kasutavad mahepõllumajandusliku 
toidu või loomasööda valmistamiseks 
kolmandatelt isikutelt ostetud tooteid, 
peavad nad saama müüjalt kinnituse, et 
tarnitud tooted ei ole valmistatud GMOdega 
ega sisalda neid.

Juhusliku või tehniliselt vältimatu 
GMOdega saastumise korral peavad 
ettevõtjad tõestama, et nad on võtnud kõiki 
vajalikke meetmeid saastumise 
ärahoidmiseks.

Or. en

Selgitus

GMOde kasutamise välistamine on selgelt sätestatud artiklis 4, kuid peab olema ka garantii 
nõue, kui tooteid ostetakse kolmandatelt osapooltelt.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 81
Artikli 7 lõike 2 teine lõik

Kui põllumajandusettevõtjad kasutavad 
mahepõllumajandusliku toidu või 
loomasööda valmistamiseks kolmandatelt 
isikutelt ostetud tooteid, peavad nad saama 
müüjalt kinnituse, et tarnitud tooted ei ole 
valmistatud GMOdega.

Kui põllumajandusettevõtjad kasutavad 
mahepõllumajandusliku toidu või 
loomasööda valmistamiseks kolmandatelt 
isikutelt ostetud tooteid, peavad nad saama 
müüjalt kirjaliku kinnituse, et tarnitud 
tooted ei ole valmistatud GMOdega.

Or. pl
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Selgitus

Kirjalik kinnitus on tõend, et toode vastab kehtestatud eeskirjadele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ambroise Guellec

Muudatusettepanek 82
Artikli 7 lõike 2 teine lõik

Kui põllumajandusettevõtjad kasutavad 
mahepõllumajandusliku toidu või 
loomasööda valmistamiseks kolmandatelt 
isikutelt ostetud tooteid, peavad nad saama 
müüjalt kinnituse, et tarnitud tooted ei ole 
valmistatud GMOdega.

Kui põllumajandusettevõtjad kasutavad 
mahepõllumajandusliku toidu või 
loomasööda valmistamiseks kolmandatelt 
isikutelt ostetud tooteid, peab müüja 
kasutaja taotlusel andma kinnituse, et 
tarnitud tooted ei ole valmistatud GMOdest 
ega GMOde abil.

Or. fr

Selgitus

Kui GMO toodete kasutamine on mahepõllumajanduses keelatud, peab kasutaja olema 
kohustatud nõudma dokumenti, mis tõendab, et GMOsid ei ole kasutatud ja tarnija peab 
olema kohustatud väljastama sellise dokumendi.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 83
Artikli 8 lõike 1 punkt c

c) lisaks võib kasutada 
mahepõllumajandusliku tootmise 
eesmärkide ja põhimõtetega vastavuses 
olevaid väetisi ja mullaomaduste 
parandajaid, juhul kui need on heaks 
kiidetud artikli 11 alusel;

välja jäetud

Or. pl

Selgitus

Väetiste ja mullaomaduste parandajate kasutamine on vastuolus artiklis 2 sätestatud 
mahepõllumajandusliku tootmise põhimõtetega.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Jens-Peter Bonde

Muudatusettepanek 84
Artikli 8 lõike 1 punkt i

i) kasutada võib ainult 
mahepõllumajanduslikku seemet ja 
paljundusmaterjali. Sellest tulenevalt 
kasvatatakse emataim, kui tegemist on 
seemnetega, ning ema- ja isataim (-taimed), 
kui tegemist on vegetatiivse 
paljundusmaterjaliga, vastavalt käesolevas 
määruses sätestatud eeskirjadele vähemalt 
ühe põlvkonna jooksul või mitmeaastaste 
taimede puhul kahe kasvuperioodi jooksul.

i) kasutada võib ainult 
mahepõllumajanduslikku seemet, mille 
juhuslikust saastest tulenev GMO jälgede 
sisaldus ei tohi olla suurem kui 0,1%, ja 
paljundusmaterjali. Sellest tulenevalt 
kasvatatakse emataim, kui tegemist on 
seemnetega, ning ema- ja isataim (-taimed), 
kui tegemist on vegetatiivse 
paljundusmaterjaliga, vastavalt käesolevas 
määruses sätestatud eeskirjadele vähemalt 
ühe põlvkonna jooksul või mitmeaastaste 
taimede puhul kahe kasvuperioodi jooksul.

Or. en

Selgitus

Seemned on GMO saaste üks suurimaid allikaid mahepõllumajanduslikus tootmises. Määruse 
eesmärgi, mis on mahetoodangu GMOdest puutumatuna hoidmine, täitmiseks on igati 
loogiline alustada mahepõllumajandusliku tootmise suurima saasteallika kõrvaldamisest. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 85
Artikli 8 lõike 1 punkt i

i) kasutada võib ainult 
mahepõllumajanduslikku seemet ja 
paljundusmaterjali. Sellest tulenevalt 
kasvatatakse emataim, kui tegemist on 
seemnetega, ning ema- ja isataim (-taimed), 
kui tegemist on vegetatiivse 
paljundusmaterjaliga, vastavalt käesolevas 
määruses sätestatud eeskirjadele vähemalt 
ühe põlvkonna jooksul või mitmeaastaste 
taimede puhul kahe kasvuperioodi jooksul.

i) kasutada võib ainult 
mahepõllumajanduslikku seemet ja 
paljundusmaterjali. Sellest tulenevalt 
kasvatatakse emataim, kui tegemist on 
seemnetega, ning ema- ja isataim (-taimed), 
kui tegemist on vegetatiivse 
paljundusmaterjaliga, vastavalt käesolevas 
määruses sätestatud eeskirjadele vähemalt 
ühe põlvkonna jooksul.

Or. pl

Selgitus

Kui mitmeaastasi taimi ei ole kasvatatud algusest peale mahemeetodeid kasutades, võivad 
mürk- ja saasteained koguneda taime kudedesse ning kanduda paljundusmaterjalile. 
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 86
Artikli 9 punkti b alapunkt v

v) mahepõllumajanduslik kari peab olema 
ülejäänud karjast eraldatud või kergesti 
eraldatav;

v) mahepõllumajanduslik kari peab olema 
ülejäänud karjast eraldatud;

Or. pl

Selgitus

Välja jäetud sõnad on vastuolulised – tegelikult võib kari olla eraldamata kogu eluea vältel.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 87
Artikli 9 punkti d alapunkt ii

ii) loomadel on pidev juurdepääs heinale ja 
koresöödale;

ii) loomadel on pidev juurdepääs heinale;

Or. pl

Selgitus

Loomakasvatus ainult koresööta kasutades võib olla suletud süsteemi osa ning seega 
vastuolus artikli 9 punkti b alapunktiga iii, mille kohaselt peab karjale olema võimaldatud 
pidev juurdepääs vabaalale.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 88
Artikli 9 punkti d alapunkt v

v) imetamiseas imetajaid toidetakse 
loodusliku, eelistatult emapiimaga;

v) imetamiseas imetajaid toidetakse 
emapiimaga;

Or. pl
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Selgitus

Karja teistelt isenditelt saadud piim ei pruugi piisavalt täita loomade arengulisi ja 
füsioloogilisi vajadusi ning oleks vastuolus artikli 9 punkti b alapunktiga ii.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 89
Artikli 9 punkti e alapunkt ii

ii) haiguspuhangud ravitakse kohe nende 
ilmnemisel, et vältida loomade piinlemist; 
vajaduse korral võib kasutada allopaatilisi 
tooteid, sealhulgas antibiootikume, kui 
fütoterapeutilised, homöopaatilised ja muud 
tooted ei ole mõjusad.

ii) haiguspuhangud ravitakse kohe nende 
ilmnemisel, et vältida loomade piinlemist; 
vajaduse korral võib kasutada allopaatilisi 
tooteid, sealhulgas antibiootikume, kui 
fütoterapeutilised ja muud tooted ei ole 
mõjusad.

Or. pl

Selgitus

Homöopaatiliste toodete ravitoime ei ole kindlaks tehtud.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carmen Fraga Estévez

Muudatusettepanek 90
Artikkel 10

Artikkel 10 välja jäetud
Vesiviljeluse tootmiseeskirjad

1. Komisjon kehtestab artikli 31 lõikes 2 
osutatud korras ja II jaotises ettenähtud 
eesmärkidest ja põhimõtetest lähtuvalt 
mahetootmisel põhineva vesiviljeluse 
suhtes kohaldatavad tootmiseeskirjad, 
sealhulgas üleminekueeskirjad.
2. Kuni lõikes 1 osutatud eeskirjade 
vastuvõtmiseni kohaldatakse riigisiseseid 
eeskirju või nende puudumisel liikmesriigis 
heakskiidetud või tunnustatud 
erastandardeid, tingimusel, et neil on 
samad eesmärgid ja põhimõtted, nagu on 
ette nähtud II jaotises.

Or. es
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Selgitus

Vaata sama autori esitatud põhjenduse 7 muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 91
Artikli 11 lõike 1 punkt b

b) väetised ja mullaomaduste parandajad; välja jäetud

Or. pl

Selgitus

Väetiste ja mullaomaduste parandajate kasutamine on vastuolus artiklis 2 sätestatud 
mahepõllumajandusliku tootmise põhimõtetega (vrd artikli 8 lõike 1 punktiga c).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira

Muudatusettepanek 92
Artikkel 12

Mahepõllumajanduslikku tootmist alustavate 
põllumajandusettevõtete suhtes kohaldatakse 
järgmisi eeskirju: 

Mahepõllumajanduslikku tootmist alustavate 
põllumajandusettevõtete suhtes kohaldatakse 
järgmisi eeskirju:

a) enne vastavalt mahepõllumajandusliku 
tootmise meetoditele kasvatatud taimede 
esimest kasvuperioodi ei ole lubatud 
tarvitada mahepõllumajanduslikus tootmises 
keelatud tooteid ajavahemiku jooksul, mille 
kestus määratakse kindlaks artikli 31 lõikes 
2 osutatud korras;

a) enne vastavalt mahepõllumajandusliku 
tootmise meetoditele kasvatatud taimede 
esimest kasvuperioodi ei ole lubatud 
tarvitada mahepõllumajanduslikus tootmises 
keelatud tooteid kolme aasta jooksul;

b) ettevõttes juba olemasolevat karja võib 
käsitada mahepõllumajanduslikuna pärast 
üleminekuperioodi, mille kestus määratakse 
kindlaks artikli 31 lõikes 2 osutatud korras;

b) ettevõttes juba olemasolevat karja võib 
käsitada mahepõllumajanduslikuna pärast 
kolmeaastast üleminekuperioodi;

c) endistelt muudelt kui 
mahepõllumajanduslikelt lüpsiloomadelt 
pärit piima ja piimatooteid võib 
mahepõllumajanduslikuna müüa pärast 
ajavahemikku, mille kestus määratakse 
kindlaks artikli 31 lõikes 2 osutatud korras;

c) endistelt muudelt kui 
mahepõllumajanduslikelt lüpsiloomadelt 
pärit piima ja piimatooteid võib 
mahepõllumajanduslikuna müüa pärast 
kaheaastast ajavahemikku;
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d) põllumajandusettevõtte üksuses, mis on 
osaliselt mahepõllumajandusliku tootmisega 
ja osaliselt mahepõllumajanduslikule 
tootmisele üleminev, eraldab 
põllumajandusettevõtja 
mahepõllumajanduslikuks tootmiseks 
kasutatava maa, loomad ja tooted 
ülejäänutest ning registreerib nõuetekohaselt 
kõik andmed, et tõestada eraldatust.

d) põllumajandusettevõtte üksuses, mis on 
osaliselt mahepõllumajandusliku tootmisega 
ja osaliselt mahepõllumajanduslikule 
tootmisele üleminev, eraldab 
põllumajandusettevõtja 
mahepõllumajanduslikuks tootmiseks 
kasutatava maa, loomad ja tooted 
ülejäänutest ning registreerib nõuetekohaselt 
kõik andmed, et tõestada eraldatust.

Komisjon võib muuta käesoleva artikli 
esimeses lõigus ettenähtud ajavahemikke 
artikli 31 lõikes 2 osutatud korras.
Põllumajandusettevõtjate suhtes, kes 
alustavad mahepõllumajanduslikku 
tootmist, kohaldatakse käesoleva määruse 
5. peatüki sätteid.

Or. fr

Selgitus

Komisjoni ettepaneku kohaselt kasutatakse komiteemenetlust, et määrata kindlaks 
ajavahemikud või tähtajad, mille möödumisel hakatakse tootmist ümberkorraldava 
põllumajandusettevõtte toodangut lugema mahepõllumajanduslikuks. 
Mahepõllumajanduslikuks tootmiseks ümberkorraldusi kavandavate 
põllumajandusettevõtjatele parema arusaadavuse huvides on siiski soovitav õigusaktis ette 
näha kindlad ajavahemikud, kusjuures komiteemenetlust kohaldatakse ainult juhul, kui 
muutunud olukorrast vms tulenevalt vaadatakse läbi kehtestatud ajavahemikud.

Ümberkorraldusi tegevate põllumajandusettevõtjate suhtes kohaldatakse kontrollimist ja 
sertifitseerimist käsitlevaid sätteid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Anne Isler Béguin

Muudatusettepanek 93
Artikli 13 lõike 4 esimene lõik

4. Söödatootjad ei tohi kasutada GMOsid 
või GMOdest toodetud tooteid, kui nad on 
nende olemasolust teadlikud tänu teabele 
tootega kaasasoleval mis tahes märgistusel 
või mis tahes muul tootega kaasasoleval 
dokumendil.

4. Söödatootjad ei tohi kasutada GMOsid 
või GMOdest toodetud tooteid. Ettevõtjad 
peavad võtma kõiki vajalikke meetmeid 
GMOdega saastumise ärahoidmiseks ning 
tõendama saaste puudumist.

Or. en
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Selgitus

Ettevõtjad peavad võtma kõiki vajalikke meetmeid, et vältida sööda saastumist GMOdega.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ambroise Guellec

Muudatusettepanek 94
Artikli 13 lõike 4 teine lõik

Kui söödatootjad kasutavad 
mahepõllumajanduslikele kariloomadele 
sööda tootmisel kolmandatelt isikutelt 
ostetud koostisosi ja söödalisandeid, peavad 
nad saama müüjalt kinnituse, et tarnitud 
tooted ei ole valmistatud GMOdega.

Kui söödatootjad kasutavad 
mahepõllumajanduslikele kariloomadele 
sööda tootmisel kolmandatelt isikutelt 
ostetud koostisosi ja söödalisandeid, peab 
müüja söödatootja taotlusel andma 
kinnituse, et tarnitud tooted ei ole 
valmistatud GMOdest ega GMOde abil.

Or. fr

Selgitus

Kui GMO toodete kasutamine on mahepõllumajanduses keelatud, peab kasutaja olema 
kohustatud nõudma dokumenti, mis tõendab, et GMOsid ei ole kasutatud ja tarnija peab 
olema kohustatud väljastama sellise dokumendi.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 95
Artikli 13 lõike 4 teine lõik

Kui söödatootjad kasutavad 
mahepõllumajanduslikele kariloomadele
sööda tootmisel kolmandatelt isikutelt 
ostetud koostisosi ja söödalisandeid, peavad 
nad saama müüjalt kinnituse, et tarnitud 
tooted ei ole valmistatud GMOdega.

Kui söödatootjad kasutavad 
mahepõllumajanduslikele kariloomadele 
sööda tootmisel kolmandatelt isikutelt 
ostetud koostisosi ja söödalisandeid, peavad 
nad saama müüjalt kirjaliku kinnituse, et 
tarnitud tooted ei ole valmistatud GMOdega.

Or. pl

Selgitus

Kirjalik kinnitus on tõend, et toode vastab kehtestatud eeskirjadele (vt artikli 7 lõige2).
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Ambroise Guellec

Muudatusettepanek 96
Artikli 14 lõike 3 teine lõik

Kui töötlejad kasutavad 
mahepõllumajandusliku toidu või 
loomasööda töötlemisel kolmandatelt 
isikutelt ostetud koostisosi ja lisandeid, 
peavad nad saama müüjalt kinnituse, et 
tarnitud tooted ei ole valmistatud GMOdega.

Kui töötlejad kasutavad 
mahepõllumajandusliku toidu või 
loomasööda töötlemisel kolmandatelt 
isikutelt ostetud koostisosi ja lisandeid, peab 
müüja söödatöötleja taotlusel andma
kinnituse, et tarnitud tooted ei ole 
valmistatud GMOdest ega GMOde abil.

Or. fr

Selgitus

Kui GMO toodete kasutamine on mahepõllumajanduses keelatud, peab kasutaja olema 
kohustatud nõudma dokumenti, mis tõendab, et GMOsid ei ole kasutatud ja tarnija peab 
olema kohustatud väljastama sellise dokumendi.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 97
Artikli 14 lõike 3 teine lõik

Kui töötlejad kasutavad 
mahepõllumajandusliku toidu või 
loomasööda töötlemisel kolmandatelt 
isikutelt ostetud koostisosi ja lisandeid, 
peavad nad saama müüjalt kinnituse, et 
tarnitud tooted ei ole valmistatud GMOdega.

Kui töötlejad kasutavad 
mahepõllumajandusliku toidu või 
loomasööda töötlemisel kolmandatelt 
isikutelt ostetud koostisosi ja lisandeid, 
peavad nad saama müüjalt kirjaliku
kinnituse, et tarnitud tooted ei ole 
valmistatud GMOdega.

Or. pl

Selgitus

Kirjalik kinnitus on tõend, et toode vastab kehtestatud eeskirjadele (vt eespooltoodut).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jens-Peter Bonde ja Johannes Blokland

Muudatusettepanek 98
Artikli 14 lõige 3 a (uus)

3 a. Liikmesriigid võivad säilitada või 
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kehtestada rangemaid töödeldud toidu 
tootmise eeskirju tingimusel, et need on 
kooskõlas ühenduse õigusega ning ei 
takista ega piira käesoleva õigusakti 
kohaste toodete vaba liikumist.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel peaks olema võimalus kehtestada rangemaid töödeldud toidu tootmise 
eeskirju mahepõllumajanduslikus tootmises. See on oluline konkurentsivõimaluse 
säilitamiseks eetilisemalt valmistatud toodetele ning tagab tarbijale suurema 
mahepõllumajanduslike toodete valikuvõimaluse.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jens-Peter Bonde ja Johannes Blokland

Muudatusettepanek 99
Artikli 15 lõige 3 a (uus)

3 a. Liikmesriigid võivad säilitada või 
kehtestada rangemad eeskirjad töötlemisel 
kasutatavate teatud toodete ja ainete osas 
tingimusel, et need on kooskõlas ühenduse 
õigusega ning ei takista ega piira käesoleva 
õigusakti kohaste toodete vaba liikumist.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel peaks olema võimalus kehtestada rangemaid eeskirju töötlemisel kasutatavate 
teatud toodete ja ainete osas mahepõllumajanduslikus tootmises. See on oluline 
konkurentsivõimaluse säilitamiseks eetilisemalt valmistatud toodetele ning tagab tarbijale 
suurema mahepõllumajanduslike toodete valikuvõimaluse.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira

Muudatusettepanek 100
Artikli 16 pealkiri

Vähem piiravad tootmiseeskirjad Tootmiseeskirjade ajutised erandid

Or. fr
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Selgitus

Selles artiklis sisalduvad erinevad meetmed ja sätted on liiased ning seotud juhtudega (nt 
üleminek), milleks on ajutiselt kindlasti vaja teatud paindlikkust.

Mahepõllumajandusliku tootmise eeskirjade paindlikuma kohaldamise tingimused tuleb seada 
tähtsuse järjekorda ning neid vähendada.

Üksnes teatud erimeetmete suhtes tuleks kohaldada komiteemenetlust.

Kõigist mahepõllumajandusliku tootmise eranditest tuleb teavitada pädevaid asutusi, 
sealhulgas sertifitseerimisasutusi, ning kontrolliasutused peavad hindama ja kohapeal 
kontrollima põllumajandusettevõtja eriolukorraga toimetuleku tegevuskava.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira

Muudatusettepanek 101
Artikli 16 lõige 1

1. Komisjon võib artikli 31 lõikes 2 
osutatud korras ja vastavalt lõikega 2 
ettenähtud tingimustele ning II jaotises 
esitatud eesmärkide ja põhimõtete kohaselt 
lubada erandeid 1.–3. peatükis sätestatud 
eeskirjadest.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Vaata sama autori esitatud artikli 16 pealkirja muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jens-Peter Bonde ja Johannes Blokland

Muudatusettepanek 102
Artikli 16 lõige 1

1. Komisjon võib artikli 31 lõikes 2 
osutatud korras ja vastavalt lõikega 2 
ettenähtud tingimustele ning II jaotises 
esitatud eesmärkide ja põhimõtete kohaselt 
lubada erandeid 1.–3. peatükis sätestatud 
eeskirjadest.

1. Käesoleva õigusaktiga hõlmatud pooltest 
sõltumatute ettenähtamatute sündmuste 
korral, mis takistavad pooltel selle 
määrusega kehtestatud normide täitmist, 
on II jaotises esitatud eesmärkide ja 
põhimõtete kohaselt võimalik lubada 
erandeid käesolevast õigusaktist kooskõlas 
vääramatu jõu põhimõttega.
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Or. en

Selgitus

Sellistel juhtudel nagu linnugripp või loodusõnnetused peaks mahepõllumajandusettevõtjatele 
võimaldama erandeid sellest määrusest. Seepärast peab sellistel juhtudel olema võimalik 
juhinduda vääramatu jõu põhimõttest, mitte aga kohaldama komiteemenetlust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira

Muudatusettepanek 103
Artikli 16 lõike 2 sissejuhatus

2. Lõikes 1 osutatud erandeid vähendatakse
miinimumini ning neid võib ette näha ainult 
järgmistel juhtudel:

2. Võttes asjakohaselt arvesse käesoleva 
määruse 2. peatükis kehtestatud eesmärke 
ja põhimõtteid, vähendatakse erandeid 
miinimumini ning neid võib lubada ainult 
ajutiselt ja järgmistel juhtudel:

Or. fr

Selgitus

Vaata sama autori esitatud artikli 16 pealkirja muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jens-Peter Bonde ja Johannes Blokland

Muudatusettepanek 104
Artikli 16 lõige 2

2. Lõikes 1 osutatud erandeid vähendatakse 
miinimumini ning neid võib ette näha 
ainult järgmistel juhtudel:

2. Erandid tehakse lühikeseks ajaks ja need 
tühistatakse niipea, kui olud seda lubavad.

a) kui erandid on vajalikud, et muuta 
elujõuliseks mahepõllumajanduslikku 
tootmist alustavad põllumajandusettevõtte 
üksused, eriti sellistes piirkondades 
asuvates põllumajandusettevõtetes, kus 
mahepõllumajanduslik tootmine on veel 
varases arengujärgus;
b) kui erandid on vajalikud, et tagada 
mahepõllumajandusliku tootmise 
säilitamine põllumajandusettevõtetes, mis 
seisavad silmitsi ilmastiku, geograafiliste 
tingimuste või struktuuriga seotud 



PE 372.199v01-00 30/44 AM\612856ET.doc

ET

kitsendustega.
c) kui erandid on vajalikud, et tagada 
ligipääs söödale, seemnetele ja 
vegetatiivsele paljundusmaterjalile, 
elusloomadele ning muudele 
põllumajanduslikele sisenditele, juhul kui 
kõnealused sisendid ei ole kaubanduslikult 
kättesaadavad mahepõllumajanduslikul 
kujul;
d) kui erandid on vajalikud, et tagada 
ligipääs põllumajanduslikku päritolu 
koostisosadele, juhul kui kõnealused 
koostisosad ei ole müügil 
mahepõllumajanduslikul kujul;
e) kui erandid on vajalikud, et lahendada 
mahepõllumajandusliku loomakasvatuse 
korraldusega seotud eriprobleeme;
f) kui erandid on vajalikud, et tagada 
tuntud traditsiooniliste toidukaupade 
tootmist veel vähemalt ühe põlvkonna 
jooksul;
g) kui on vajalikud ajutised meetmed, et 
võimaldada mahepõllumajandusliku 
tootmise jätkamist või taasalustamist pärast 
katastroofi;
h) kui ühenduse õigusaktide põhjal on 
kehtestatud inimeste ja loomade tervise 
kaitsega seotud piirangud ja kohustused.

Or. en

Selgitus

Sellistel juhtudel, nagu linnugripp või loodusõnnetused, peaks 
mahepõllumajandusettevõtjatele võimaldama erandeid sellest määrusest. Seepärast peab 
sellistel juhtudel olema võimalik juhinduda vääramatu jõu põhimõttest, mitte aga kohaldama 
komiteemenetlust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira

Muudatusettepanek 105
Artikli 16 lõike 2 punkt a

a) kui erandid on vajalikud, et muuta 
elujõuliseks mahepõllumajanduslikku 

a) kui ajutised meetmed on vajalikud, et
võimaldada mahepõllumajandusliku 



AM\612856ET.doc 31/44 PE 372.199v01-00

ET

tootmist alustavad põllumajandusettevõtte 
üksused, eriti sellistes piirkondades 
asuvates põllumajandusettevõtetes, kus 
mahepõllumajanduslik tootmine on veel 
varases arengujärgus;

tootmise jätkamist või taasalustamist
vääramatu jõu korral, eriti kui saak või 
põllumajandusettevõtte elujõulisus on 
tõsises ohus;

Or. fr

Selgitus

Vaata sama autori esitatud artikli 16 pealkirja muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 106
Artikli 16 lõike 2 punkt a

a) kui erandid on vajalikud, et muuta 
elujõuliseks mahepõllumajanduslikku 
tootmist alustavad põllumajandusettevõtte 
üksused, eriti sellistes piirkondades 
asuvates põllumajandusettevõtetes, kus 
mahepõllumajanduslik tootmine on veel 
varases arengujärgus;

välja jäetud

Or. pl

Selgitus

Seda sätet võib kergesti kuritarvitada. Põllumajandusettevõtetel, mis ei ole 
mahepõllumajanduslikud ega ka elujõulised, ei ole samuti vahendeid, et investeerida uutesse 
tootmistehnoloogiatesse, sealhulgas mahepõllumajanduslikesse.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira

Muudatusettepanek 107
Artikli 16 lõike 2 punkt b

b) kui erandid on vajalikud, et tagada 
mahepõllumajandusliku tootmise säilitamine 
põllumajandusettevõtetes, mis seisavad 
silmitsi ilmastiku, geograafiliste tingimuste 
või struktuuriga seotud kitsendustega.

b) kui erandid on vajalikud, et tagada 
mahepõllumajandusliku tootmise säilitamine 
põllumajandusettevõtetes, mis seisavad 
silmitsi raskete geograafiliste tingimuste või 
majanduslike piirangutega, mis ohustavad 
põllumajandusettevõtte elujõulisust;

Or. fr
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Selgitus

Vaata sama autori esitatud artikli 16 pealkirja muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira

Muudatusettepanek 108
Artikli 16 lõike 2 punkt b a (uus)

b a) kui ühenduse õigusaktide põhjal on 
kehtestatud inimeste ja loomade tervise 
kaitsega seotud piirangud ja kohustused;

Or. fr

Selgitus

Vaata sama autori esitatud artikli 16 pealkirja muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira

Muudatusettepanek 109
Artikli 16 lõike 2 punkt f

f) kui erandid on vajalikud, et tagada 
tuntud traditsiooniliste toidukaupade 
tootmist veel vähemalt ühe põlvkonna 
jooksul;

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Vaata sama autori esitatud artikli 16 pealkirja muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira

Muudatusettepanek 110
Artikli 16 lõike 2 punkt g

g) kui on vajalikud ajutised meetmed, et 
võimaldada mahepõllumajandusliku 
tootmise jätkamist või taasalustamist pärast 
katastroofi;

välja jäetud
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Or. fr

Selgitus

Vaata sama autori esitatud artikli 16 pealkirja muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira

Muudatusettepanek 111
Artikli 16 lõike 2 punkt h

h) kui ühenduse õigusaktide põhjal on 
kehtestatud inimeste ja loomade tervise 
kaitsega seotud piirangud ja kohustused.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Vaata sama autori esitatud artikli 16 pealkirja muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira

Muudatusettepanek 112
Artikli 16 lõige 2 a (uus)

2 a. Kõigist ajutistest eranditest, mida 
kohaldatakse vastavalt käesoleva artikli 
lõikele 2, teavitatakse viivitamatult 
pädevaid asutusi või kontrolli- ja 
sertifitseerimisasutust või -asutusi 
liikmesriigis, kus tootja asub.
Teates kirjeldatakse selgelt ja 
üksikasjalikult tekkinud olukorda, võetud 
meetmeid, nende kestust ning olukorra 
kõrvaldamiseks ja parandamiseks 
kasutatud materjale, koostisosi ja sisendeid.
Liikmesriigi pädevad asutused või 
kontrolliasutus või -asutused esitavad 
võimalikult kiiresti arvamuse ning 
teavitavad sellest viivitamatult tootjat. 
Sertifitseerimisasutusi teavitatakse 
arvamusest viivitamatult.
Kui mõni tootja võetud meede 
vaidlustatakse, esitavad pädevad asutused 
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või kontrolliasutused meetmed, mida nad 
peavad kirjeldatud olukorras sobivamaks.
Kontrollimine viiakse läbi võimalikult
kiiresti ja vastavalt käesoleva määruse 5. 
peatüki sätetele.

Or. fr

Selgitus

Vaata sama autori esitatud artikli 16 pealkirja muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jens-Peter Bonde ja Johannes Blokland

Muudatusettepanek 113
Artikli 16 lõige 3

3. Komisjon võib artikli 31 lõikes 2 osutatud 
korras näha ette eritingimused lõikes 1 
osutatud erandite kohaldamise kohta.

3. Komisjon koostab artikli 31 lõikes 2 
osutatud korras loetelu sündmustest, mille 
puhul kohaldatakse vääramatu jõu 
põhimõtet.

Or. en

Selgitus

Sellistel juhtudel, nagu linnugripp või loodusõnnetused, peaks 
mahepõllumajandusettevõtjatele võimaldama erandeid sellest määrusest. Seepärast peab 
sellistel juhtudel olema võimalik juhinduda vääramatu jõu põhimõttest, mitte aga kohaldama 
komiteemenetlust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ambroise Guellec

Muudatusettepanek 114
Artikli 17 lõige 3

3. I lisas loetletud termineid ning nende 
tuletisi ja deminutiive eraldi või 
kombineerituna ei ole lubatud kasutada 
seoses tootega, mille märgistuselt nähtub, et 
toode sisaldab GMOsid või koosneb või on 
toodetud GMOdest.

3. I lisas loetletud termineid ning nende 
tuletisi ja deminutiive eraldi või 
kombineerituna ei ole lubatud kasutada 
seoses tootega, mille märgistuselt nähtub, et 
toode sisaldab GMOsid või koosneb või on 
toodetud GMOdest või GMOde abil.

Or. fr
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Selgitus

Raammääruse nr 1829/2003 tekstiga järjepidevuse säilitamiseks tuleks teha selget vahet 
määratlustel "GMOdest toodetud" ja "GMOde abil toodetud".

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 115
Artikli 17 lõige 3

3. I lisas loetletud termineid ning nende 
tuletisi ja deminutiive eraldi või 
kombineerituna ei ole lubatud kasutada 
seoses tootega, mille märgistuselt nähtub, et 
toode sisaldab GMOsid või koosneb või on 
toodetud GMOdest.

3. I lisas loetletud termineid ning nende 
tuletisi ja deminutiive eraldi või 
kombineerituna ei ole lubatud kasutada 
seoses tootega, mis sisaldab GMOsid või 
koosneb või on toodetud GMOdest.

Or. pl

Selgitus

Karmimad piirangud on vajalikud, et takistada tarbijate tahtlikku eksitamist, jättes 
märgistusele kandmata osa toodet puudutavast teabest.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira

Muudatusettepanek 116
Artikkel 21

Märgistamisega seotud erinõuded Märgistamisega seotud erinõuded 
mahepõllumajandusega alustavatele 

põllumajandusettevõtetele
Mahepõllumajandusliku tootmise mõiste 
kasutamine on rangelt keelatud. Kasutada 
võib üksnes mõistet "üleminek 
mahepõllumajandusele".
Mõistet "üleminek 
mahepõllumajandusele" võib kasutada 
ainult alates ülemineku teisest aastast, kui 
pädevad asutused või kontrolliasutused on 
selle kohta esitanud arvamuse.

Komisjon kehtestab artikli 31 lõikes 2 
osutatud korras mahepõllumajandusliku 
loomasööda ja üleminekujärgus olevatest 
põllumajandusettevõtetest pärit toodete 

Komisjon kehtestab artikli 31 lõikes 2 
osutatud korras mahepõllumajandusliku 
loomasööda ja üleminekujärgus olevatest 
põllumajandusettevõtetest pärit toodete 
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märgistamise suhtes kohaldatavad 
erinõuded.

märgistamise suhtes kohaldatavad muud 
erisätted kui need, mis on toodud käesoleva 
artikli eelmises lõikes.

Or. fr

Selgitus

Üleminekujärgus olevatest põllumajandusettevõtetest pärit toodete märgistamist käsitlevaid 
peamisi sätteid ei saa kehtestada komiteemenetlust kasutades, seda võib teha vaid erisätetega, 
mis seepärast peaksid olema selles määruses ette nähtud. Määruse (EMÜ) nr 2092/91 artikli 
5 lõike 5 punktis b viidatakse 12kuulisele ajavahemikule enne saagi koristamist.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 117
Artikli 24 lõike 3 kolmas lõik

Sertifikaadi või vastavusmärgi 
väljastamiseks kogutav lõiv peab olema 
mõistlik.

Sertifikaadi või vastavusmärgi 
väljastamiseks kogutav lõiv peab katma 
kontrollimise ja sertifikaadi või 
vastavusmärgi väljastamise kulud.

Or. pl

Selgitus

Nende kulude täpsustamine, mida lõiv peab katma, aitab vältida liiga suurte lõivude 
kehtestamist.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jens-Peter Bonde ja Johannes Blokland

Muudatusettepanek 118
Artikli 27 lõike 3 punkt a

a) toode on toodetud vastavalt ühenduses 
mahepõllumajanduse suhtes kohaldatavate 
tootmisstandarditega samaväärsetele 
standarditele või vastavalt Codex 
Alimentarius´e suunistes ettenähtud 
rahvusvaheliselt tunnustatud standarditele; 

a) toode on toodetud vastavalt ühenduses 
mahepõllumajanduse suhtes kohaldatavate 
tootmisstandarditega samaväärsetele 
standarditele või vastavalt IFOAMi 
(International Federation of Organic 
Agriculture Movements –
Mahepõllumajanduslike Liikumiste 
Rahvusvaheline Föderatsioon) 
mahepõllumajandusliku tootmise 
põhistandardis ettenähtud rahvusvaheliselt 
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tunnustatud standarditele; 

Or. en

Selgitus

IFOAMi põhistandard tugineb sertifikaati väljaandvate asutuste tegevust käsitlevatele 
rahvusvahelistele ISO normidele ning lisaks sellele on standard välja töötatud nii, et selles 
võetakse arvesse mahetootmise ja -töötlemise sertifitseerimise eritingimusi.

IFOAMi põhistandardit ja akrediteerimiskriteeriume on üldiselt tunnustatud rahvusvaheliste 
suunistena, millest võivad riiklikud standardid ja inspektsioonisüsteemid lähtuda ning 
standardikoostajad ja seadusandjad kasutavad neid algmaterjalidena nii riigisiseselt kui 
rahvusvaheliselt. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jens-Peter Bonde ja Johannes Blokland

Muudatusettepanek 119
Artikli 27 lõike 3 punkt b

b) tootja suhtes on kohaldatud 
kontrollikorda, mis on samaväärne ühenduse 
kontrollisüsteemi korraga või mis vastab 
Codex Alimentarius´e suunistele;

b) tootja suhtes on kohaldatud 
kontrollikorda, mis on samaväärne ühenduse 
kontrollisüsteemi korraga või mis vastab 
IFOAMi mahepõllumajandusliku tootmise 
põhistandardi suunistele;

Or. en

Selgitus

Vaata sama autori esitatud artikli 27 lõike 3 punkti a muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jens-Peter Bonde ja Johannes Blokland

Muudatusettepanek 120
Artikli 27 lõike 4 esimene lõik

4. Komisjon tunnustab artikli 31 lõikes 2 
osutatud korras kolmandaid riike, kelle 
tootmisstandardid ja kontrollimise kord on 
samaväärne ühenduses kohaldatavatega või 
vastavad Codex Alimentarius´e suunistes
ettenähtud rahvusvaheliselt tunnustatud 
standarditele, ning koostab kõnealustest 
riikidest nimekirja.

4. Komisjon tunnustab artikli 31 lõikes 2 
osutatud korras kolmandaid riike, kelle 
tootmisstandardid ja kontrollimise kord on 
samaväärne ühenduses kohaldatavatega või 
vastavad IFOAMi mahepõllumajandusliku 
tootmise põhistandardis ettenähtud 
rahvusvaheliselt tunnustatud standarditele, 
ning koostab kõnealustest riikidest 
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nimekirja.

Or. en

Selgitus

Vaata sama autori esitatud artikli 27 lõike 3 punkti a muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira

Muudatusettepanek 121
Artikli 27 lõike 5 kolmas lõik

Tunnustamispalveid läbi vaadates kutsub 
komisjon kontrolliasutust esitama kõik 
vajalikud andmed. Komisjon võib teha
ekspertidele ülesandeks uurida kohapeal 
tootmiseeskirju ja kolmanda riigi asjaomase 
kontrolliasutuse kontrollikorda.

Tunnustamispalveid läbi vaadates kutsub 
komisjon kontrolliasutust esitama kõik 
vajalikud andmed. Komisjon teeb
ekspertidele ülesandeks uurida kohapeal 
tootmiseeskirju ja kolmanda riigi asjaomase 
kontrolliasutuse kontrollikorda.
(Kui muudatusettepanek vastu võetakse, 
muudetakse vastavalt ka asjaomast artiklit 
ettepanekus võtta vastu nõukogu määrus, 
millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 
2092/91.)

Or. fr

Selgitus

Kohapeal tuleks hinnata tootmiseeskirju ning kontrolliasutuse kontrollimistegevust 
kolmandas riigis, kust pärines komisjonile esitatud tunnustamispalve. See on vajalik osa 
tarbijate usalduse suurendamiseks mahepõllumajandusliku tootmissektori vastu nii Euroopa 
Liidus kui importtoodete osas.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jens-Peter Bonde ja Johannes Blokland

Muudatusettepanek 122
Artikli 28 lõige 1 a (uus)

Artiklites 9 ja 10 sätestatud eeskirjade osas 
võivad liikmesriigid säilitada või kehtestada 
loomi ja loomseid saadusi käsitlevad 
rangemad eeskirjad tingimusel, et need on 
kooskõlas ühenduse õigusega ja ei takista 
ega piira käesoleva õigusakti kohaste 
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muude loomade või loomsete saaduste vaba 
liikumist.

Or. en

Selgitus

Mahepõllumajandusliku loomakasvatuse levinud tavade erinevus liikmesriikides nõuab, et 
liikmesriikidel peaks olema võimalik kohaldada kariloomade ja oma territooriumil toodetud 
loomsete saaduste suhtes rangemaid eeskirju.

Lisaks sellele võib lugeda igati mõistlikuks kohaldada ka mahepõllumajanduslikus tootmises 
loomade heaolu suhtes võimalikult väheste direktiivide põhimõtet, mille komisjon esitas 
loomade kaitset ja heaolu käsitlevas tegevuskavas (2046/2046(INI)).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira

Muudatusettepanek 123
Artikkel 31

Mahepõllumajanduse korralduskomitee Mahepõllumajanduse regulatiivkomitee
1. Komisjoni abistab mahepõllumajanduse 
korralduskomitee (edaspidi „komitee“).

1. Komisjoni abistab mahepõllumajanduse 
regulatiivkomitee (edaspidi „komitee“).

2. Käesolevale lõikele osutamise korral 
kohaldatakse otsuse nr 1999/468/EÜ
artikleid 4 ja 7.

2. Käesolevale lõikele osutamise korral 
kohaldatakse otsuse nr 1999/468/EÜ
artikleid 5 ja 7.

3. Otsuse nr 1999/468/EÜ artikli 4 lõikega 
3 ettenähtud ajavahemik on kolm kuud.
4. Komitee võtab vastu oma töökorra. 4. Komitee võtab vastu oma töökorra 

vastavalt otsuse nr 1999/468/EÜ artiklile 7.

Or. fr

Selgitus

Arvestades, et käesolev ettepanek võtta vastu määrus sisaldab mõningaid ühtlustamisnorme, 
peaksid erinevate meetmete eest, mida võetakse komiteemenetlust kohaldades, vastutama 
mitte korralduskomitee, vaid regulatiivkomitee, kes kaasab liikmesriigid otsuste tegemisse.

Erinevalt otsuse nr 1999/468/EÜ artiklist 4, ei viidata artiklis 5 mingile tähtajale. Seepärast 
tuleks lõige 3 välja jätta.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Jens-Peter Bonde ja Johannes Blokland

Muudatusettepanek 124
Artikli 31 lõige 1

1. Komisjoni abistab mahepõllumajanduse 
korralduskomitee (edaspidi „komitee“).

1. Komisjoni abistab mahepõllumajanduse 
regulatiivkomitee (edaspidi „komitee“).

(Muudatust kohaldatakse õigusakti kogu 
teksti ulatuses ning vastuvõtmise korral 
tuleb redaktsiooniline muudatus teha 
läbivalt kogu tekstis.)

Or. en

Selgitus

Määruse maksimaalse läbipaistvuse huvides tuleks säilitada määruse 2092/91 lisad ning 
komiteemenetlust tuleks kasutada võimalikult vähe.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jens-Peter Bonde ja Johannes Blokland

Muudatusettepanek 125
Artikli 31 lõige 1 a (uus)

1 a. Kui viidatakse käesolevale lõikele, 
kohaldatakse määruse (EÜ) nr 2092/91 I 
kuni VIII lisa. 

Or. en

Selgitus

Määruse maksimaalse läbipaistvuse huvides tuleks säilitada määruse nr 2092/91 lisad ning 
komiteemenetlust tuleks kasutada võimalikult vähe.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jens-Peter Bonde ja Johannes Blokland

Muudatusettepanek 126
Artikli 31 lõige 2

2. Käesolevale lõikele osutamise korral 
kohaldatakse otsuse nr 1999/468/EÜ
artikleid 4 ja 7.

2. Käesolevale lõikele osutamise korral 
kohaldatakse otsuse nr 1999/468/EÜ
artikleid 5 ja 7.

Or. en
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Selgitus

Määruse maksimaalse läbipaistvuse huvides tuleks säilitada määruse nr 2092/91 lisad ning 
komiteemenetlust tuleks kasutada võimalikult vähe. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jens-Peter Bonde

Muudatusettepanek 127
Artikli 31 lõige 2 a (uus)

2 a. Komisjon teavitab Euroopa Parlamenti 
kõikidest muudatustes, mida ta kavatseb 
teha komiteemenetlust kohaldades, ning 
võtab sealjuures nõuetekohaselt arvesse 
Euroopa Parlamendi seisukohta.

Or. en

Selgitus

Parlamenti tuleb teavitada kõikidest otsustest, mis tehakse komiteemenetlust kohaldades.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jens-Peter Bonde

Muudatusettepanek 128
Artikkel 31 a (uus)

Artikkel 31a
1. Moodustatakse komitee, mille liikmed 
nimetab komisjon Euroopa tasandil 
tegutsevate huvirühmade esindajate 
hulgast. Need rühmad on COPA (ELi 
Põllumajandusorganisatsioonide Komitee), 
IFOAM, EEB (Euroopa Keskkonnabüroo), 
BEUC (Euroopa Tarbijaliitude Amet) ja 
EURO-COOP (Euroopa Tarbijaühistute 
Ühendus).
2. Komiteega konsulteeritakse enne, kui 
komisjon teeb ettepaneku teha 
komiteemenetlust kohaldades mis tahes 
muudatusi. Komisjon peab võtma arvesse 
komitee soovitust.
3. Komitee võtab vastu oma töökorra.
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Or. en

Selgitus

Euroopa mahepõllumajandustootjate esindajate osalemine otsustusprotsessis võib olla üksnes 
kasuks parimate tavade ja innovatiivsete meetodite kasutamisega seotud kogemuste edasisel 
arendamisel.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Anne Isler Béguin

Muudatusettepanek 129
Artikkel 31 b (uus)

Artikkel 31 b
Erandina otsusest nr 1999/468/EÜ 
tühistatakse artikli 31 lõikes 2 toodud 
korras vastuvõetud komisjoni otsus, kui 
Euroopa Parlament või nõukogu esitab 
sellele kolme kuu jooksul vastuväite.

Or. en

Selgitus

Mahepõllumajandusliku tootmise on kujundanud kodanikuühiskonna organisatsioonid 
tarbijate, ettevõtjate, põllumajandustootjate ja vahendajate osalusel. Seda tava arvesse võttes 
tuleb käesoleva määruse läbipaistvust ja demokraatlikke struktuure tugevdada. Kui määruse 
rakendamiseks võetakse vastu otsuseid, peab sellest teavitama üldsust ja Euroopa Parlamenti. 
Läbipaistvuse põhimõttele tegeliku sisu andmiseks peaks Euroopa Parlamendil olema 
vetoõigus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jens-Peter Bonde ja Johannes Blokland

Muudatusettepanek 130
Artikkel 32

Komisjon võtab artikli 31 lõikes 2 osutatud 
korras ja II jaotises sätestatud eesmärke ja 
põhimõtteid järgides vastu üksikasjalikud 
eeskirjad käesoleva määruse kohaldamiseks.
Need hõlmavad eelkõige järgmist:

Komisjon võtab artikli 31 lõikes 2 osutatud 
korras ja II jaotises sätestatud eesmärke ja 
põhimõtteid järgides vastu üksikasjalikud 
eeskirjad käesoleva määruse kohaldamiseks.

a) üksikasjalikud eeskirjad III jaotises 
sätestatud tootmiseeskirjade kohta, eriti 
põllumajandustootjatele ja muudele 
mahepõllumajanduslike toodete tootjatele 
esitatavate nõuete osas;
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b) üksikasjalikud eeskirjad IV jaotises 
sätestatud märgistamiseeskirjade kohta;
c) üksikasjalikud eeskirjad V jaotises 
kehtestatud kontrollisüsteemi kohta, eriti 
erasektori kontrolliasutustele ülesannete 
delegeerimise kriteeriumide ja asjaomaste 
asutuste tunnustamise kriteeriumide osas;
d) üksikasjalikud eeskirjad VI jaotises 
ettenähtud eeskirjade kohta kolmandatest 
riikidest pärineva impordi suhtes, eriti 
kriteeriumide ja menetluste osas, mida 
tuleb järgida kolmandate riikide ja 
kontrolliasutuste tunnustamisel artikli 27 
alusel, sealhulgas tunnustatud kolmandate 
riikide ja kontrolliasutuste nimekirja 
avaldamine, ning artikli 27 lõike 3 punktis 
d osutatud sertifikaadi osas.

Or. en

Selgitus

Määruse maksimaalse läbipaistvuse huvides tuleks säilitada määruse nr 2092/91 lisad ning 
komiteemenetlust tuleks kasutada võimalikult vähe. Seetõttu tuleb lisasid muuta, et sealsed 
viited artiklitele vastaksid käesoleva määruse artiklitele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jens-Peter Bonde ja Johannes Blokland

Muudatusettepanek 131
Artikkel 33

1. Määrus (EMÜ) nr 2092/91 tunnistatakse 
kehtetuks alates 1. jaanuarist 2009.

1. Määrus (EMÜ) nr 2092/91 tunnistatakse 
kehtetuks alates 1. jaanuarist 2009, välja 
arvatud I kuni VIII lisa..

2. Viiteid määrusele (EMÜ) nr 2092/91 
käsitatakse viidetena käesolevale määrusele.

2. Viiteid määrusele (EMÜ) nr 2092/91 
käsitatakse viidetena käesolevale määrusele, 
välja arvatud viited I kuni VIII lisale.

Or. en

Selgitus

Määruse maksimaalse läbipaistvuse huvides tuleks säilitada määruse nr 2092/91 lisad ning 
komiteemenetlust tuleks kasutada võimalikult vähe. Seetõttu tuleb lisasid muuta, et sealsed 
viited artiklitele vastaksid käesoleva määruse artiklitele.
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