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LÜHISELGITUS

EÜ ettepanek sisaldab kahe määruse eelnõud. Esimene neist käsitleb uue tegevusraamistiku 
pakkumist mahepõllumajanduse jaoks, eesmärkide ja põhimõtete ajakohastamist, et 
suurendada nimetatud sektori olulisust siseturul. Kuna esimese eelnõu kavandatud 
rakendusülesanded on väga kitsad, tehakse teises eelnõus ettepanek lõpetada ajutine 
kohandamine ja erandi tegemine 1. jaanuariks 2009, et mitte moonutada turgu ja tagada ausad 
kauplemistingimused nende kolmandate riikide ettevõtjate või tootjate jaoks, kes pakuvad ELi 
tarbijatele mahepõllumajanduslikke tooteid.

Komisjoni ettepanek on teretulnud ning on abiks mahepõllumajanduses ühtlustatud 
standardite väljatöötamisel: nimetatud sektoris on viimastel aastatel tarbijate nõudlus 
kasvanud, peamiselt mahepõllumajanduslike toodete pakkumisel ametiasutuste kohvikutele 
vastavalt väga rangetele pakkumismenetluse tingimustele, mille on koostanud riigi- ja 
eraasutused. Sel põhjusel tuleb ettepanekut täiendada, laiendades selle ulatust teistele 
valdkondadele.

Siiski ei ole mahepõllumajanduslikud tootjad üksnes turule suunatud konkurentsivõimeliste ja 
väga hinnatud toodete pakkumisel toiduainete sektoris ja toiduks mittekasutatavate toodete 
sektoris, nt tekstiilimaterjalid või kosmeetikavahendid: nende põhieesmärk on kaitsta 
põllumajanduse säästvaks arenguks määratud pinnast erosiooni, üleujutuste ja muude 
loodusõnnetuste ohu eest. Seega tänu nende võimetele ja oskusteabele, mis on seotud 
parimate valikutega selle kohta, kuidas parandada mulla viljakust ja loomade heaolu, 
suudavad nad pakkuda konkurentsivõimelisi tooteid, tagades samal ajal maaelu sotsiaalse 
arengu ELis.

Seega eeldab tarbijate nõudlus nende toodete järele vastamist põllumajanduses kättesaadavate 
muude tavapäraste toodete suhtes kohaldatavatest standarditest täielikult erinevatele 
kvaliteedistandarditele. Oluliseks nõudeks on taimekaitsevahendite ja GMOde täielik 
puudumine: juhuslik saastumine ei tohiks olla lubatud. Mahepõllumajanduslike toodete 
ökomärgistamine peab olema kooskõlas nende eesmärkidega. Ei tohiks kehtestada ühtegi 
GMOde olemasoluga seotud kohaldatavat piirmäära. GMOsid tuleb vältida iga hinna eest 
nende võimaliku kooseksisteerimise tõttu teiste põllumajandusmaadega, kus need võiksid olla 
osaliselt lubatud või kasutatavad. Lõpuks tuleks kohaldada mahepõllumajanduslike toodete 
sertifitseerimise tagamiseks uute või uuenduslike meetodite kvaliteedi kontrolli ja hindamist 
rohkem tootjate osalust ja korrapäraseid konsultatsioone hõlmavate väljakujunenud parimate 
tavade ning ISO 65/EN 45011 suhtes kui määruse (EÜ) nr 882/2004 suhtes, milles on ette 
nähtud tavapärased kontrollid, isegi kui komisjon kavatseb lähitulevikus välja pakkuda 
ajakohastatud erandid spetsiaalselt mahepõllumajanduslike toodete puhul kasutamiseks.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval põllumajanduse ja 
maaelu arengu komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:
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Komisjoni ettepanek1 Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Põhjendus 1

(1) Mahepõllumajanduslik tootmine on 
üleüldine põllumajandusettevõtete juhtimise 
ja toiduainete tootmise süsteem, mis 
ühendab omavahel parimad 
keskkonnasõbralikud tavad, kõrgetasemelise 
bioloogilise mitmekesisuse, loodusvarade 
säilitamise, kõrgete 
loomatervishoiustandardite kohaldamise 
ning tootmise, mis on kooskõlas teatavate 
tarbijate eelistustega, kes eelistavad tooteid, 
mille valmistamisel on kasutatud 
looduslikke aineid ja meetodeid. Seega on 
mahepõllumajanduslikul tootmisel 
kahekordne ühiskondlik roll ühelt poolt 
pakub see eriomast turgu, mis vastab 
tarbijate vajadusele mahepõllumajanduslike 
toodete järele, ja teiselt poolt pakub see
üldisi hüvesid, toetades keskkonnakaitset, 
loomade heaolu ning maaelu arendamist.

(1) Mahepõllumajanduslik tootmine on 
üleüldine põllumajandusettevõtete juhtimise 
ja toiduainete tootmise süsteem, mis 
ühendab omavahel parimad 
keskkonnasõbralikud tavad, kõrgetasemelise 
bioloogilise mitmekesisuse, loodusvarade 
säilitamise ja kõrgete 
loomatervishoiustandardite kohaldamise
ning mille eesmärk on parandada mulla 
viljakust looduslike vahenditega ja tagada
tootmine, mis on kooskõlas teatavate 
tarbijate eelistustega, kes eelistavad tooteid, 
mille valmistamisel on kasutatud 
looduslikke aineid ja meetodeid. Seega on 
mahepõllumajanduslikul tootmisel mitu 
positiivset rolli: see mitte ainult ei paku
eriomast turgu, mis vastab tarbijate 
vajadusele mahepõllumajanduslike toodete 
järele, tarnides samal ajal avalikke kaupu, 
mis ei piirdu ainult toiduainete sektoriga, 
vaid samuti ja eelkõige aitab see kaasa 
keskkonnakaitsele, loomade heaolule ning 
maaelu sotsiaalsele arendamisele.

Selgitus
Ennekõike püüab mahetootja säilitada mulla looduslikku viljakust, kasutades parimaid 
võimalikke sotsiaalseid ja keskkonnatavasid; asjakohased meetodid võimaldavad neil tarnida 
konkurentsivõimelisi tooteid ja seega rahuldada tarbijate kasvavat nõudlust.

Muudatusettepanek 2
Põhjendus 2

(2) Enamikus liikmesriikidest on 
mahepõllumajandussektori osatähtsus 
tõusuteel. Tarbijate nõudluse kasv on eriti 
silmatorkav viimaste aastate jooksul.
Hiljutised reformid ühises 
põllumajanduspoliitikas, rõhuga turule 
suunatusel ja tarbijate nõudlusele vastaval 
kvaliteettoodete tarnimisel, stimuleerivad 

(2) Enamikus liikmesriikidest on 
mahepõllumajandussektori osatähtsus 
tõusuteel. Tarbijate nõudluse kasv on eriti 
silmatorkav viimaste aastate jooksul.
Hiljutised reformid ühises 
põllumajanduspoliitikas, rõhuga turule 
suunatusel ja tarbijate nõudlusele vastaval 
kvaliteettoodete tarnimisel, stimuleerivad 

  
1 ELTs seni avaldamata.
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tõenäoliselt mahepõllumajandusliku 
toodangu turgu veelgi. Seda arvestades on 
mahepõllumajandusliku tootmisega seotud 
õigusaktidel üha kasvava tähtsusega roll 
põllumajanduse raampoliitikas ning see on 
tihedalt seotud põllumajandusturgude 
arenguga.

tõenäoliselt mahepõllumajandusliku 
toodangu turgu veelgi. Seda arvestades on 
mahepõllumajandusliku tootmisega seotud 
õigusaktidel üha kasvava tähtsusega roll 
põllumajanduse raampoliitikas ning see on 
tihedalt seotud põllumajandusturgude 
arenguga ning ühendatud 
põllumajanduslikuks tegevuseks määratud 
muldade kaitse ja kindlustatusega..

Selgitus

Põllumaa kaitse ja mahepõllumajandusele üleantavate maade sihikindel arendamine on 
tihedalt seotud põllumajandusturu poliitika täiendamisega.

Muudatusettepanek 3
Põhjendus 3

(3) Ühenduse mahepõllumajanduslikku 
tootmist reguleeriva õigusliku raamistiku 
eesmärk peaks olema tagada aus konkurents 
ja mahepõllumajanduslike toodete siseturu 
nõuetekohane toimimine ning säilitada ja 
õigustada tarbijausaldust 
mahepõllumajanduslikena märgistatud 
toodete suhtes. Edaspidi peaks raamistiku 
siht olema luua tingimused, millele toetudes 
saaks kõnealune sektor edeneda kooskõlas 
tootmise ja turu arenguga.

(3) Ühenduse mahepõllumajanduslikku 
tootmist reguleeriva õigusliku raamistiku 
eesmärk peaks olema tagada aus konkurents 
ja mahepõllumajanduslike toodete siseturu 
nõuetekohane toimimine ning säilitada ja 
õigustada tarbijausaldust 
mahepõllumajanduslikena märgistatud 
toodete suhtes. Edaspidi peaks raamistiku 
siht olema luua tingimused, millele toetudes 
saaks kõnealune sektor edeneda kooskõlas 
tootmise ja turu arenguga ning keskkonna 
säästva arenguga.

Selgitus

Mahetootmist saab edendada mitte üksnes turupoliitikaga, vaid ka säästva arenguga 
kooskõlas olevate uuenduslike õiguslike meetmete abil.

Muudatusettepanek 4
Põhjendus 8

(8) Mahepõllumajandusliku tootmise 
arengut tuleks veelgi lihtsustada, toetades 
uute mahepõllumajanduslikule tootmisele 
sobilikumate tehnoloogiate ja ainete 
kasutuselevõttu.

(8) Mahepõllumajandusliku tootmise 
arengut tuleks väljakujunenud parimate 
tavade põhjal veelgi lihtsustada, toetades 
uute mahepõllumajanduslikule tootmisele 
sobilikumate tehnoloogiate ja ainete 
kasutuselevõttu.
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Selgitus

Arvesse tuleks võtta arvukaid viimaste aastate mahepõllumajanduse eksperimente, et 
konsolideerida parim tava ja pakkuda kestvaid kasvuperspektiive, eriti aga uutele 
mahepõllumajandustootjatele.

Muudatusettepanek 5
Põhjendus 9

(9) Geneetiliselt muundatud organismid 
(GMOd) ning GMOdest või GMOdega 
toodetud tooted ei ole kooskõlas 
mahepõllumajandusliku tootmise
kontseptsiooni ega tarbija arusaamaga 
mahepõllumajanduslikest toodetest. Seega ei 
tohiks GMOsid mahepõllumajanduses ega 
mahepõllumajanduslike toodete töötlemisel 
sihilikult kasutada.

(9) Geneetiliselt muundatud organismid 
(GMOd) ning GMOdest või GMOdega 
toodetud tooted ei ole kooskõlas 
mahepõllumajandusliku tootmisega ega 
tarbija arusaamaga mahepõllumajanduslikest 
toodetest. Seega ei tohiks GMOsid 
mahepõllumajanduses ega 
mahepõllumajanduslike toodete töötlemisel 
sihilikult kasutada: tuleks vältida GMO 
tootmispiirkondadega kooseksisteerimisest 
tingitud juhuslikku saastumist.

Selgitus

Mahetootmisel peab olema keelatud GMOde kasutamine nii seemnetes kui ka toodetes.
Saastumine võib juhuslikult aset leida tavapäraste põllukultuuridega kooseksisteerimise tõttu, 
kui GMOd olid lubatud, kas või väga vähesel määral. Mahetootmise kaitsmiseks ja selle 
tagamiseks, et tarbijad jätkavad selle kõrge kvaliteedi täpselt tajumist, tuleb nimetatud 
võimalus täielikult ära hoida.

Muudatusettepanek 6
Põhjendus 9 a (uus)

(9 a) Taimekaitsevahendite kasutamine ei 
sobi kokku mahepõllumajandusliku 
tootmisega.

Selgitus

Põhjendustega 10–13 kooskõlas olev iseenesestmõistetav muudatusettepanek, mis on seotud 
taastuvate varade valikulise kasutusega, mitmeaastase külvikorra ja täiendavate väetiste 
vastavusega mahepõllumajanduslikule tootmisele.

Muudatusettepanek 7
Põhjendus 18
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(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.

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

Selgitus

Ühenduse vesiviljeluse eeskirjad tuleks võimalikult ruttu lisada määrusesse. Kuni see aset 
leiab, oleks teretulnud liikmesriikides kehtivate standardite vastastikune tunnustamine, kuna 
see soodustaks kooskõla mahetootmise konkreetsete eesmärkidega.

Muudatusettepanek 8
Põhjendus 19

(19) Mahepõllumajanduslikult töödeldud 
toodete tootmisel peaks kasutama 
töötlemismeetodeid, mille puhul on tagatud, 
et toote mahepõllumajanduslik terviklikkus 
ning olulised kvaliteedid säilitatakse 
tootmisahela kõigis etappides.

(19) Mahepõllumajanduslikult töödeldud 
toodete tootmisel peaks kasutama 
töötlemismeetodeid, mille puhul on tagatud, 
et toote mahepõllumajanduslik terviklikkus 
ning olulised kvaliteedid säilitatakse 
tootmisahela kõigis etappides.
Mahepõllumajanduslike koostisosade 
suurem kaubanduslik kättesaadavus 
viimastel aastatel aitab seda eesmärki 
saavutada.

Selgitus

Toodete kõrgele kvaliteedile ja “mahepõllumajanduslikule terviklikkusele” igas tootmisetapis 
aitab kaasa asjaolu, et mahepõllumajanduslikult toodetud koostisosad on turul üha enam 
kättesaadavad.

Muudatusettepanek 9
Põhjendus 20

(20) Mahepõllumajanduslike koostisosade 
kaubanduslik kättesaadavus on viimaste 
aastate jooksul suurenenud ning seepärast 
saab muude kui mahepõllumajanduslike 
koostisosade kasutamist 
mahepõllumajanduslikult töödeldud toidu 

välja jäetud
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ja sööda juures veelgi piirata.

Selgitus

Muude kui mahepõllumajanduslike koostisosade kasutamise ebamääraselt sõnastatud piirang 
on vastuolus mahetootjate vajadusega kavandada kogu tootmisahelat, kasutada looduslikult 
kättesaadavaid ressursse, mida on kirjeldatud eelmistes põhjendustes ja nagu rõhutati ka 
mahetootmise aluseks olevates põhimõtetes.

Muudatusettepanek 10
Põhjendus 22

(22) On oluline säilitada tarbijausaldus 
mahepõllumajanduslike toodete vastu.
Seepärast peaksid erandid 
mahepõllumajandusliku tootmise suhtes 
kohaldatavatest nõuetest rangelt piirduma 
vaid juhtudega, mil vähem piiravate 
eeskirjade kohaldamist peetakse 
õigustatuks.

välja jäetud

Selgitus

Tarbijate usaldust ei tohi kahjustada. Mahetoodete nõuded ei võimalda erandeid. Paindlikud 
tootmismeetodid võivad olla lubatud piiratud juhtudel, tingimusel, et need vastavad igal juhul 
põhjenduses 21 nimetatud mahepõllumajanduslikele standarditele.

Muudatusettepanek 11
Põhjendus 25

(25) Selguse loomiseks ühenduse turul peaks 
muutma kohustuslikuks lihtsa ühtlustatud 
viitamissüsteemi kõigi ühenduses toodetud 
mahepõllumajanduslike toodete jaoks, 
vähemalt toodete puhul, millel ei ole 
ühenduse mahepõllumajandusliku tootmise 
logo. Võimalust kasutada kõnealust 
viitamissüsteemi peaks kohaldama ka 
kolmandatest riikidest imporditud 
mahepõllumajanduslike toodete suhtes, kuid 
see ei peaks olema nende jaoks kohustuslik.

(25) Selguse loomiseks ühenduse turul peaks 
muutma kohustuslikuks lihtsa ühtlustatud 
viitamissüsteemi kõigi ühenduses toodetud 
mahepõllumajanduslike toodete jaoks, 
vähemalt toodete puhul, millel ei ole 
ühenduse mahepõllumajandusliku tootmise 
logo. Võimalust kasutada kõnealust 
viitamissüsteemi peaks kohaldama ka 
kolmandatest riikidest imporditud 
mahepõllumajanduslike toodete suhtes.

Selgitus

Võimalus viidata ühenduse standarditele, mis puudutavad mahetooteid, pakub võimalust ja 
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tagatist nii selliste toodete kolmanda riigi jaemüüjatele ja tootjatele kui ka ELi tarbijatele.

Muudatusettepanek 12
Põhjendus 27

(27) GMOde sihilik kasutamine 
mahepõllumajanduslikus tootmises on 
keelatud. Selguse ja sidususe huvides ei 
tohiks olla võimalik märgistada toodet 
mahepõllumajanduslikuna, kui see 
märgistuse kohaselt sisaldab GMOsid või 
koosneb või on toodetud GMOdest.

(27) GMOde kasutamine 
mahepõllumajanduslikus tootmises on 
keelatud. Selguse ja sidususe huvides ei 
tohiks olla võimalik märgistada toodet 
mahepõllumajanduslikuna, kui see 
märgistuse kohaselt sisaldab GMOsid või 
koosneb või on toodetud GMOdest.

Selgitus

Mahetoodetes ei saa olla lubatud mingi saastamine GMOdega.

Muudatusettepanek 13
Põhjendus 28

(28) Selle tagamiseks, et 
mahepõllumajanduslikud tooted oleksid 
toodetud vastavalt mahepõllumajanduslikku 
tootmist käsitleva ühenduse õigusliku 
raamistiku nõuetele, tuleks kontrollida kõiki 
kõnealuste õigusaktide reguleerimisalasse 
kuuluvaid tegevusi kogu tootmisahelas ning 
need peavad olema kooskõlas eeskirjadega, 
mis on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrusega 
(EÜ) nr 882/2004 ametlike kontrollide 
kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste 
õigusnormide ning loomatervishoidu ja 
loomade heaolu käsitlevate eeskirjade
täitmise kontrollimise tagamiseks.

(28) Selle tagamiseks, et 
mahepõllumajanduslikud tooted oleksid 
toodetud vastavalt mahepõllumajanduslikku 
tootmist käsitleva ühenduse õigusliku 
raamistiku nõuetele, tuleks kontrollida kõiki 
kõnealuste õigusaktide reguleerimisalasse 
kuuluvaid tegevusi kogu tootmisahelas ISO 
65/EN 45011 põhjal, mis on välja töötatud 
spetsiaalselt mahepõllumajanduse jaoks 
kogu maailmas IFOAM
akrediteerimiskriteeriumides.

Selgitus

Määrus (EÜ) nr 882/2004 ei ole kohane mahepõllumajandusliku tootmisahela erilisele ja 
omapärasele laadile ega võimalda täielikult kaasata huvirühmasid kontrollimenetlustesse 
valdkonnas, kus mahetootjad ise, vastupidi, võtsid esimestena kasutusele sertifikaatide 
näidised igas tootmisetapis. Tavapärase põllumajanduse jaoks sätestatud eeskirjade 
jõustamine, välja arvatud juhul, kui neid muudeti määruse (EÜ) nr 882/2004 artikli 63 lõike 2 
soovituste kohaselt ning seetõttu sobitati rohkem kokku mahepõllumajandusliku tootmise 
eritunnustega, tähendaks, et mahetooted muudetaks vastavalt loale tarbetult sarnaseks 
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tavapäraste toodete suhtes kohaldatavate menetlustega.

Muudatusettepanek 14
Põhjendus 29

(29) Mõnikord võib teavitamis- ja 
kontrollinõuete kohaldamine teatavat tüüpi 
jaemüüjate suhtes näida 
ebaproportsionaalsena. Seetõttu on 
asjakohane lubada liikmesriikidel 
kõnelaused ettevõtjad kõnealustest nõuetest 
vabastada.

välja jäetud

Selgitus

Eelistatud oleks ISO 65/EN 45011 standardite kohaldamine kuni selle ajani, mil komisjon 
muudab määruse (EÜ) nr 882/2004 sisu. Konkreetsete mööndustega mitteseotud eeskirjad ja 
erandid on eksitavad ja neid ei kasutada VKEde ja jaemüüjate suhtes.

Muudatusettepanek 15
Põhjendus 36

(36) Käesoleva määruse rakendamiseks 
vajalikud meetmed tuleb vastu võtta 
vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta 
otsusele 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 tuleb vastu võtta 
vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta 
otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse 
komisjoni rakendusvolituste kasutamise 
menetlused. Võttes arvesse, et õigusaktid 
mahepõllumajandusliku tootmise kohta on 
oluline põhitegur ühise 
põllumajanduspoliitika ja säästva 
keskkonnapoliitika raamistikus, on 
asjakohane näha ette huvirühmade 
korrapärased konsultatsioonid, mis on 
kooskõlas käesoleva määruse eesmärgiga, 
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.
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Selgitus

Mahepõllumajandusliku tootmise omapära peitub huvirühmade kaasamises suurel määral ja 
kestvates konsultatsioonides huvirühmadega. Nende kaasamine praeguste meetodite ja 
menetluste olulistesse muutustesse on kasulik tootmisahelale tervikuna.

Muudatusettepanek 16
Artikli 1 lõike 1 punkt a

a) mahepõllumajanduslike toodete tootmise, 
turuleviimise, impordi, ekspordi ja 
kontrollimisega;

a) mahepõllumajanduslike toodete tootmise, 
turuleviimise, impordi, ekspordi ja 
kontrollimisega, sh peoteenindus, 
tehasesööklad, ametiasutuste toitlustamine, 
restoranid või muud samalaadsed 
toitlustusalase teenindusega seotud 
tegevused.

Selgitus

Üha rohkem kasutajaid pöörduvad mahetoidu juurde töökoha sööklas ja individuaalse 
peoteeninduse puhul. Nõudlus mahetoodete järele kasvab ennekõike koolisööklates; riigi- ja 
eraasutuste sätestatud selgete nõudmistega reguleerituna on see nimetatud sektoris üsna 
oluline pööre siseturul.

Muudatusettepanek 17
Artikli 1 lõike 2 punkt e a (uus)

e a) tekstiilitooted, kosmeetikavahendid ja 
muud toiduks mittekasutatavad tooted

Selgitus

Käesolevas määruses sätestatavad eeskirjad peavad samuti hõlmama toiduks 
mittekasutatavate toodete sektoreid, eriti tekstiilipuhastusvahendeid ja kosmeetikatooteid.

Muudatusettepanek 18
Artikli 1 lõike 3 teine lõik

Käesolevat määrust ei kohaldata 
peoteeninduse, tehasesööklate, 
ametiasutuste toitlustamise, restoranide või 
muude samalaadsete toitlustusalase 
teenindusega seotud tegevuste suhtes.

välja jäetud
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Selgitus

Selgitus on toodud artikli 14 lõike 1 muudatusettepanekus: eespool nimetatud sektorite 
väljajätmine määruse reguleerimisalast kahjustaks tootjaid ja jaemüüjaid, kes tegelevad 
vastavalt nõudlusele mahepõllumajanduslike toodete tarnimisega kõikide toitlustusalase 
teenindusega seotud tegevuste jaoks.

Muudatusettepanek 19
Artikli 2 punkt b

b) mahepõllumajanduslik toode –
mahepõllumajandusliku tootmise käigus 
valminud põllumajandustoode;

b) mahepõllumajanduslik toode –
mahepõllumajandusliku tootmise käigus 
valminud põllumajandustoode, milles ei 
kasutata ega tuvastata tervenisti või 
osaliselt taimekaitsevahendeid ega GMO-
tooteid, GMOd sisaldavat sööta ega 
koostisaineid.

Selgitus

Tugevdab mahepõllumajanduse eesmärke ning aitab tarbijatel mõista tavapäraste toodete ja 
mahetootjate kõrgekvaliteediliste toodete vahelist erinevust.

Muudatusettepanek 20
Artikli 3 punkti a sissejuhatav osa

a) Praktilist ja majanduslikult elujõulist
põllumajanduse juhtimissüsteemi kasutades 
tagatakse mahepõllumajandusliku 
tootmissüsteemiga mitmekülgne tootevalik 
järgmiste meetodite abil:

a) Praktilist ja loodusliku põllumajanduse 
juhtimissüsteemi kasutades tagatakse 
mahepõllumajandusliku tootmissüsteemiga 
mitmekülgne tootevalik järgmiste meetodite 
abil:

Selgitus

Mahetootjad püüavad eelkõige kaitsta taastuvaid loodusressursse: kasutades asjakohaseid 
meetodeid, kaasa arvatud jätkusuutlik sotsiaalpoliitika, saavad nad tarnida selliseid 
konkurentsivõimelisi tooteid, mida tarbijad tahavad. See ei ole siiski lihtsalt turunõudlus, mis 
määrab tootmiskriteeriumid ja mahepõllumajanduse laiendamise otsused: täiendav soodustav 
tegur on tootjate otsus anda üha suuremad alad üle säästvale põllumajandusele, mis 
soodustab inimressursside tasakaalustatud arengut.

Muudatusettepanek 21
Artikli 3 punkti a alapunkt i
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i) negatiivsete keskkonnamõjude
vähendamine miinimumini;

i) selle tagamine, et negatiivsed 
keskkonnamõjud puuduvad;

Selgitus

Siin kohaldatakse samuti artikli 3 punkti a sissejuhatava osa muudatusettepaneku selgitust.

</Amend>

Muudatusettepanek 22
Artikli 3 punkti a alapunkt iv a (uus)

iv a) jätkusuutliku sotsiaal- ja inimarengu 
tagamine kõrvuti majanduslike eesmärkide 
saavutamisega.

Selgitus

Siin kohaldatakse samuti artikli 3 punkti a sissejuhatava osa muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepanek 23
Artikli 3 punkt b

b) Mahepõllumajanduslik tootmissüsteem 
tagab toiduainete ja muude 
põllumajandustoodete tootmise, mis vastab 
tarbija nõudmisele kaupade järele, mis on 
valmistatud looduslikel meetoditel või 
looduslike meetoditega võrreldavatel 
meetoditel ning kasutades looduses 
esinevaid aineid.

b) Mahepõllumajanduslik tootmissüsteem 
tagab toiduainete ja muude 
põllumajandustoodete tootmise, kaasa 
arvatud toiduks mittekasutatavad tooted, 
mis võiks vastata tarbija nõudmisele 
kaupade järele, mis on valmistatud 
looduslikel meetoditel ning kasutades 
looduses esinevaid aineid.

Selgitus

Siin kohaldatakse samuti artikli 3 punkti a sissejuhatava osa muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepanek 24
Artikli 4 punkt c

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

c) ei kasutata GMOsid ja GMOdest või 
GMOdega toodetud tooteid, välja arvatud 
veterinaarravimid;
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Selgitus

Kooskõla mahetootmise eesmärkidega: ei tohiks kasutada ühtegi GMOd.

Muudatusettepanek 25
Artikli 5 punkt c

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

c) taastumatute varude ja muude kui 
põllumajanduslike sisendite kasutamist 
välditakse;

Selgitus

Kooskõla mahetootmise eesmärkidega: tuleks vältida kahjulikke mõjusid.

Muudatusettepanek 26
Artikli 5 punkt n

n) vesiviljelustoodangu puhul vähendatakse
negatiivset mõju veekeskkonnale 
miinimumini;

n) vesiviljelustoodangu puhul välditakse 
võimaluse korral negatiivset mõju 
veekeskkonnale;

Selgitus

Kooskõla mahetootmise eesmärkidega: tuleks vältida kahjulikke mõjusid.

Muudatusettepanek 27
Artikli 5 punkt o

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

o) vesiviljeluses kasutatav sööt peab olema 
pärit säästvalt kalatöötlusettevõtjalt või 
koosnema põhiliselt 
mahepõllumajanduslikku päritolu 
koostisosadest ning looduslikest 
mittepõllumajanduslikest ainetest riiklike 
pädevate asutuste sätestatud riiklike 
mahepõllumajandusstandardite kohaselt;



PA\610878ET.doc 15/21 PE 370.326v03-00
Freelance-tõlge

ET

Selgitus

Kuni komisjon ühtlustab ühenduse vesiviljeluse standardid, peavad koostisained ja sööt 
olema täpselt vastavuses riiklike sätetega.

Muudatusettepanek 28
Artikli 7 lõike 2 lõige 1 a (uus)

1 a. Toodete või koostisainetega 
kaasnevatel etikettidel kasutatavad 
elemendid või muud kaasnevad 
dokumendid, mis on igal viisil seotud GMO 
olemasolu tõendamisega, ei ole 
asjakohased mahepõllumajanduslike 
toodete kvaliteedi tagamiseks ja neid tuleks 
seetõttu vältida.

Selgitus

Arvestades nende omapära ja erinevust tavapäraste toodetega võrreldes, ei saa 
mahepõllumajanduslikke tooteid ühtlustada tavapäraste toodete suhtes kohaldatava nõudega, 
et määratleda GMOdega (isegi väga vähese) sihiliku saastamise piirmäär. Mahetoodete 
puhul ei saa heaks kiita ühtegi piirmäära: need peavad olema GMO-vabad.

Muudatusettepanek 29
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 kinnituse, et tarnitud tooted ei ole 
täielikult või osaliselt valmistatud 
GMOdega.

Selgitus

Siin kohaldatakse samuti artikli 7 lõike 2 esimese lõigu a lisamist käsitleva 
muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepanek 30
Artikli 13 lõike 4 teine lõik
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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 kinnituse, et tarnitud 
tooted ei ole valmistatud täielikult või 
osaliselt GMOdega.

Selgitus

Siin kohaldatakse samuti artikli 7 lõike 2 esimese lõigu a lisamist käsitleva 
muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepanek 31
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. 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. Selline paindlikkus on ajutine 
või on kohandatud peamiselt geograafiliste 
kitsendustega ning seda arutatakse ja 
hinnatakse korrapäraselt kõiki asjaomaseid 
huvirühmasid kaasates, et vältida 
kaubandusmoonutusi.

Selgitus

Paindlikkuse mõiste annab arutelu kaudu mõista, kuidas seda saab rakendada ilma turgu 
moonutamata, tarbijate usaldust kahjustamata või mahepõllumajanduspõhimõtteid 
rikkumata. Mahetootjate ja nende esindajate jaoks on oluline osaleda aktiivselt selles 
protsessis.

Muudatusettepanek 32
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 või deminutiive eraldi või 
kombineerituna ei kasutata seoses tootega, 
mille märgistuselt nähtub, et toode sisaldab 
GMOsid või koosneb või on toodetud 
GMOdest või kui on tõestatud, et GMOd on 
saastanud kasutatud toodet, koostisainet 
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või sööta: nagu tavapäraste toodete puhul 
ei ole GMOd lubatud.

Selgitus

Nagu mahetootjad nõuavad ja tarbijate nõudlus mõista annab, ei tohiks anda ühtegi eksitavat 
ega petlikku sõnumit seoses GMOde sihiliku või juhusliku esinemisega 
mahepõllumajanduslikes toodetes, mida tuleks lisaks kaitsta viimaste olemasolu eest.

Muudatusettepanek 33
Artikli 17 lõige 3 a (uus)

3 a. Käesolevas määruses ei kohaldata 
GMOde märgistuse piirmäära, mis on 
määratletud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 12. märtsi 2001. aasta direktiivis 
2001/18/EÜ geneetiliselt muundatud 
organismide tahtliku keskkonda viimise 
kohta1.
____
1 EÜT L 106, 17.4.2001, lk 1. Direktiivi on viimati 
muudetud määrusega (EÜ) nr 1830/2003 (ELT L 
268, 18.10.2003, lk 24).

Selgitus

Tugevdab artikli 17 lõiget 3 käsitlevat selgitust, kindlustades mahetoodete eripära ja 
sätestades nõude, et need on täiesti GMO-vabad.

Muudatusettepanek 34
Artikli 18 lõige 4

4. Kolmandatest riikidest imporditud toodete 
puhul ei ole lõikes 1 osutatud tähiste 
kasutamine kohustuslik.

4. Kolmandatest riikides imporditud toodete 
puhul tuleks edendada lõikes 1 osutatud 
tähiste kasutamist, et vältida Euroopa 
tarbijate eksitamist valiku tegemisel ja 
arusaamisel.

Selgitus

Nagu põhjenduses 28, on eesmärgiks võimaldada kolmandate riikide mahetootjatel vastata 
ELi standarditele sertifitseerimise abil selle saavutamiseks, et neis riikides on kasutatud 
samaväärseid tootmismeetodeid.
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Muudatusettepanek 35
Artikkel 20

Artikkel 20 välja jäetud
Nõuded märgistele ja reklaamile

1. Märgistel ja reklaamides on keelatud 
kasutada üldisi väiteid, nagu oleks teatav 
hulk erasektori või riigisiseseid 
mahepõllumajandusstandardeid rangemad, 
mahepõllumajanduslikumad või muul moel 
ülimuslikud käesoleva määrusega 
ettenähtud eeskirjade või mingite muude 
mahepõllumajanduseeskirjade suhtes.
Märgistel või reklaamides võib kasutada 
kindla toote puhul kasutatud 
tootmismeetodi eriomastele elementidele 
viitavaid tähiseid ainult juhul, kui väited on 
tõesed ning ka muidu kooskõlas direktiivis 
nr 2000/13/EÜ sätestatud üldiste 
märgistusnõuetega.
2. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et tagada käesolevas artiklis 
sätestatud tingimuste täitmine.
3. Komisjon võib artikli 31 lõikes 2 
osutatud korras võtta meetmed, et tagada 
käesoleva artikli järgimine.

Selgitus

Mahepõllumajanduslikke tooteid ei ole vaja üle reguleerida: turueeskirjad on piisavad ja 
niivõrd, kui see puudutab tarbijaid, ei abista täiendavad erasertifitseerimissüsteemid 
arusaamisel ega suurenda usaldust.

Muudatusettepanek 36
Artikli 22 lõige 1

1. Liikmesriigid loovad vastavalt määruses 
(EÜ) nr 882/2004 ettenähtud sätetele
kontrollisüsteemi, mida kohaldatakse 
käesoleva määruse artikli 1 lõikes 3 
osutatud tegevuste suhtes.

1. Liikmesriigid loovad kontrollisüsteemi, 
mida kohaldatakse artikli 1 lõikes 3 osutatud 
tegevuste suhtes mahepõllumajandusliku 
ahela kõikidel etappidel ISO 65/EN 45011 
kohaselt, mis on välja töötatud spetsiaalselt 
mahepõllumajanduse jaoks kogu maailmas 
IFOAM akrediteerimiskriteeriumides.
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Selgitus

Määruses (EÜ) nr 882/2004 sätestatud kontrollisüsteem ei ole parim viis erinevate 
mahetoodetega seotud kvaliteedistandardite tagamiseks: on kasulikud sätted kontrollide 
sageduse ja pädevatele asutustele määratud ülesannete kohta, kuid alustada tuleks ISO 
juhendi 65/45011 standardite tõhusast rakendamisest.

Muudatusettepanek 37
Artikli 22 lõige 5

5. Tunnustatud kontrolliasutused tagavad
pädevale asutusele juurdepääsu oma kontori-
ja tööruumidesse ning igasuguse teabe või 
abi, mida pädev asutus peab vajalikuks oma 
käesoleva artikli kohaste kohustuste 
täitmiseks.

5. Tunnustatud kontrolliasutused ning 
asjaomaste huvirühmade esindajad, keda 
tuleb täielikult kaasata sellesse protsessi, 
teevad koostööd pädeva asutusega, tagades
juurdepääsu oma kontori- ja tööruumidesse 
ning igasuguse teabe või abi, mida pädev 
asutus peab vajalikuks oma käesoleva artikli 
kohaste kohustuste täitmiseks.

Selgitus

Läbipaistvuse huvides rõhutab otsuste tegemisel ja kontrollimisel osalemise tähtsust, 
arvestades samuti mahetootjate poolt viimastel aastatel kasutatud parimat tava.

Muudatusettepanek 38
Artikli 24 lõige 1

1. Pädev asutus ja tunnustatud 
kontrolliasutused võivad kontrollisüsteemi 
kuuluvatele ettevõtjatele väljastada 
sertifikaate, sealhulgas on asutustel õigus 
kasutada oma 
mahepõllumajandusstandardite 
vastavusmärke.

1. Pädev asutus ja tunnustatud 
kontrolliasutused, konsulteerides 
asjaomaste huvirühmadega, võivad 
kontrollisüsteemi kuuluvatele ettevõtjatele 
väljastada sertifikaate, sealhulgas on 
asutustel õigus kasutada oma 
mahepõllumajandusstandardite 
vastavusmärke.

Selgitus

Mahetootjad paluvad, et neid kaasataks otsuste tegemisse ja sertifitseerimiskorra uutesse 
meetoditesse: nii komisjoni kontrolliorganid kui ka riiklikud pädevad asutused peaksid võtma 
arvesse nende tõestatud võimet kavandada usutavaid, uuenduslikke 
isesertifitseerimissüsteeme.
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Muudatusettepanek 39
Artikli 24 lõige 3 a (uus)

3 a. Korraldatakse korrapäraseid 
huvirühmade ärakuulamisi, et tunnustada 
ja rõhutada mahepõllumajanduslike 
tootjate tähtsat rolli otsuste tegemisel ja 
sertifitseerimisprotsessis.

Selgitus

Tuleb leida viisid, mille abil kaasata mahetootjaid pidevalt otsuste tegemisse ja 
sertifitseerimiskorra uutesse meetoditesse: nii komisjoni kontrolliorganid kui ka riiklikud 
pädevad asutused peaksid võtma arvesse nende tõestatud võimet kavandada usutavaid, 
uuenduslikke isesertifitseerimissüsteeme.

Muudatusettepanek 40
Artikkel 26

Pädevad asutused ja kontrolliasutused 
vahetavad nende korraldatud kontrollimisi 
käsitlevat asjakohast teavet teiste pädevate 
asutuste ja kontrolliasutustega, kui esitatakse 
taotlus, mida õigustab vajadus tagada 
toodete tootmine vastavuses käesoleva 
määrusega. Sellist teavet võivad nad 
vahetada ka omal algatusel.

Pädevad asutused, otsuste tegemisse 
kaasatud riiklikud ja Euroopa 
huvirühmade esindajad ning
kontrolliasutused vahetavad nende 
korraldatud kontrollimisi käsitlevat 
asjakohast teavet teiste pädevate asutuste ja 
kontrolliasutustega, kui esitatakse taotlus, 
mida õigustab vajadus tagada toodete 
tootmine vastavuses käesoleva määrusega.
Sellist teavet võivad nad vahetada ka omal 
algatusel.

Selgitus

Siin kohaldatakse samuti artikli 24 selgitusi, mille idee on tagada põllumajandustootjate 
kaasamine ja aktiivne osalus, toetudes nende erilisele oskusteabele.

Muudatusettepanek 41
Artikli 31 lõige 1 a (uus)

1 a. Eesmärgiga vastata artiklis 3 
sätestatud mahepõllumajanduslikele 
eesmärkidele tagab komitee korrapärased 
konsultatsioonid ja koostöö 
mahepõllumajanduslike tootjate esindajate 
ja tarbijate esindajatega, kaasates neid 
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käesoleva määruse II jaotises kehtestatud 
eesmärkide ja põhimõtetega kooskõlas 
olevate asjakohaste meetodite 
ajakohastamisse ja rakendamisse.

Selgitus

Mahetootjate esindajate osalemine otsuste tegemisel on tõesti omapärane kõrvalekalle ja 
uuendus määruse rakendamise seisukohast: parim tava ning proovitud ja katsetatud 
uuenduslikud meetodid saavad vaid tõhustada otsuste tegemist tervikuna, mida tuleb 
korraldada komisjoni vastutusel.


