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Ettepanek

NÕUKOGU MÄÄRUS
tuumaohutuse- ja tuumajulgeolekualase abi rahastamisvahendi loomise kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 203,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,1

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust2

ning arvestades järgmist:

(1) Euroopa Ühendus on peamine majandus-, finants-, tehnilise, humanitaar- ja makromajandusliku 

abi andja kolmandatele riikidele. Euroopa Ühenduse välisabi tõhustamiseks on abi 

kavandamiseks ja andmiseks välja töötatud uus raamistik. Nõukogu … määrusega (EÜ) nr …

luuakse ühinemiseelne rahastamisvahend, mis hõlmab ühenduse abi kandidaatriikidele ja 

võimalikele kandidaatriikidele3. Euroopa Parlamendi ja nõukogu … määrusega (EÜ) nr …

võetakse kasutusele Euroopa naabrus- ja partnerluspoliitika rahastamisvahend4. Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu … määruse (EÜ) nr … eesmärk on arengu- ja majanduskoostöö

kolmandate riikidega5. Euroopa Parlamendi ja nõukogu … määrusega (EÜ) nr … võetakse 

kasutusele Euroopa naabrus- ja partnerluspoliitika rahastamisvahend6. Käesolev määrus on 

täiendav õigusakt, mille eesmärk on toetada jõupingutusi tuumaohutuse suurendamiseks ning 

tõhusate ja tulemuslike kaitsemeetmete rakendamiseks tuumamaterjalide suhtes kolmandates 

riikides.
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7 EÜT L 318, 11.12.1999, lk 20.

(2) Tuumaohutuse ülemaailmse tähtsuse tõi esile 1986. aastal toimunud Tšernobõli avarii. Selleks, 

et täita asutamislepingus sätestatud eesmärki luua elanikkonna elu ja tervist ohustavate tegurite 

kõrvaldamiseks vajalikud ohutustingimused, peaks Euroopa Aatomienergiaühendusel (edaspidi 

"ühendus") olema võimalik toetada tuumaohutust kolmandates riikides.

(3) Ühendus on ühinenud tuumaohutuse konventsiooniga (komisjoni 16. novembri 1999. aasta 

otsus 1999/819/Euratom7), mille üks eesmärk on saavutada ja säilitada kõrge tuumaohutuse 

tase kogu maailmas.

Ühendus on ühinenud ka kasutatud tuumakütuse käitlemise ohutust ja radioaktiivsete jäätmete 

käitlemise ohutust käsitleva ühiskonventsiooniga (komisjoni … 2005. aasta otsus 

2005/…/Euratom), mille üks eesmärk on saavutada ja säilitada kasutatud tuumakütuse ja 

radioaktiivsete jäätmete käitlemise ohutuse kõrge tase kogu maailmas.

Nende kahe konventsiooniga püütakse nimetatud eesmärke saavutada riiklike meetmete ja 

rahvusvahelise koostöö, sealhulgas vajaduse korral ohutusealase koostöö tugevdamise abil.

(4) Asutamislepingu X peatüki kohaselt teeb ühendus juba tihedat koostööd Rahvusvahelise 

Aatomienergiaagentuuriga (IAEA) nii tuumaenergiaalaste kaitsemeetmete (vastavalt 

asutamislepingu teise jaotise VII peatükis sätestatud eesmärkidele) kui tuumaohutuse osas.

(5) Ühendusel on eelkõige vaja jätkata jõupingutusi tuumaohutuse edendamise toetamiseks ning 

tuumamaterjalide tõhusate kaitsemeetmete rakendamiseks kolmandates riikides, toetudes 

komisjoni ja töövõtjate vahelistele vastastikustest konsultatsioonidest saadud kogemustele ning 

arendades edasi Tacis ja Phare programmidest saadud kogemusi, sealhulgas asjaomaste

ekspertrühmade tööd eelkõige tuumaalase tsiviilvastutuse valdkonnas ning ühenduse enda 

tuumaalaseid kaitsemeetmeid Euroopa Liidus.
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(6) Käesoleva määruse eesmärkide toetamiseks on vaja rahastada kaasnevaid meetmeid, sealhulgas 

koolitust, teadusuuringuid ja toetust rahvusvaheliste konventsioonide ja lepingute 

rakendamiseks.

(7) Lisaks rahvusvahelistele konventsioonidele ja lepingutele on mõned liikmesriigid sõlminud 

kahepoolsed tehnilise abi osutamise kokkulepped.

(8) Euroopa Liidu Nõukogu rõhutab oma tuumaohutuse tehnoloogilisi probleeme käsitlevas 

18. juuni 1992. aasta resolutsioonis "Euroopas tuumaohutusele omistatavat erilist tähtsust ning 

palub seetõttu liikmesriikidel ja komisjonil seada põhimõtteliseks ja esmatähtsaks eesmärgiks 

ühenduse tuumaalase koostöö valdkonnas eelkõige teiste Euroopa riikidega, eriti Kesk- ja Ida-

Euroopa riikidega ning endiste nõukogude liiduvabariikidega, sealsete tuumarajatiste 

ohutustaseme tõstmise ühenduses kehtivale tasemele ning aidata rakendada kogu ühenduses 

tunnustatud ohutuskriteeriume ja -nõudeid"; rahalise abi osutamisel võetakse neid eesmärke 

arvesse, toetades sealhulgas alles käikulaskmata tuumajaamu.

(9) Mõistagi on asjaomasele tuumarajatisele abi andmisel eesmärgiks saavutada abi maksimaalne 

mõju, kaldumata siiski kõrvale põhimõttest, et rajatise ohutuse eest vastutab käitaja ning riik, 

mille jurisdiktsiooni alla kõnealune rajatis kuulub.

(10) Välisabi operatiivse koordineerimise tugevdamist käsitlevates 2001. aasta suunistes8

rõhutatakse ELi välisabi koordineerimise tõhustamise vajadust.

(11) Käesoleva määruse rakendamiseks vajalike meetmete vastuvõtmiseks peaks komisjoni abistama 

komitee.
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9 EÜT L 12, 18.1.2000, lk 1.
10 EÜT L 171, 17.6.1998, lk 31.
11 EÜT L 308, 27.11.2001, lk 25.

(12) Käesoleva määrusega asendatakse nõukogu 29. detsembri 1999. aasta määrus (EC, Euratom) 

99/2000 (TACIS) abi andmise kohta partnerriikidele Ida-Euroopas ja Kesk-Aasias9, nõukogu 

5. juuni 1998. aasta otsus 1998/381 (EC, Euratom) Euroopa Ühenduse panuse kohta Euroopa 

Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga Tšernobõli fondi10 ja nõukogu 16. novembri 2001. aasta 

otsus 2001/824 (EC, Euratom) Euroopa Ühenduse täiendava panuse kohta Euroopa 

Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga Tšernobõli fondi11, mis tuleks seetõttu kehtetuks 

tunnistada.

(13) Käesolev määrus, millega nähakse ette rahaline abi asutamislepingu eesmärkide toetamiseks, ei 

mõjuta ühenduse ega liikmesriikide vastavat pädevust asjaomastes valdkondades, eelkõige 

tuumaenergiaalaste kaitsemeetmete valdkonnas.

(14) Käesoleva määruse vastuvõtmiseks vajalikud volitused on sätestatud ainult asutamislepingu 

artiklis 203,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I jaotis – Eesmärgid

Artikkel 1

Üldeesmärgid ja reguleerimisala

Ühendus rahastab meetmeid, millega edendatakse tuumaohutuse kõrget taset, kiirguskaitset ning 

tuumamaterjalide tõhusate ja tulemuslike kaitsemeetmete rakendamist kolmandates riikides 

kooskõlas käesoleva määruse sätetega.
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Artikkel 2

Eesmärk

Käesoleva määruse alusel antav rahaline, majandus- ja tehniline abi täiendab humanitaarabivahendi, 

ühinemiseelse rahastamisvahendi, Euroopa naabrus- ja partnerluspoliitika rahastamisvahendi, arengu- 

ja majanduskoostöö rahastamisvahendi ning stabiilsusvahendi alusel antavat Euroopa Ühenduse abi. 

Määruse eesmärkide saavutamiseks toetatakse järgmisi meetmeid:

a) tõhusa tuumaohutuskultuuri edendamine kõigil tasanditel, eelkõige

– reguleerimisorganitele ja tehnilistele tugiorganisatsioonidele antava toetuse jätkamise 

ning õigusliku raamistiku tugevdamise abil,

– kohapealsete ja välisabiprogrammide abil,

– olemasolevate tuumaelektrijaamade või muude tuumarajatiste projekteerimist, käitamist 

ja hooldust käsitlevate ohutusaspektide täiustamise abil, et saavutada kõrge ohutustase,

– tuumakütuse ja radioaktiivsete jäätmete ohutu transpordi, töötlemise ja lõppladustamise 

toetamise abil ning

– olemasolevate rajatiste tegevuse lõpetamise strateegiate väljatöötamise ja elluviimise ning 

endiste tuumarajatiste saneerimise abil;

b) tõhusa õigusliku raamistiku, menetluste ja süsteemide edendamine, et tagada piisav kaitse 

radioaktiivsetest materjalidest, eelkõige kõrgaktiivsetest kiirgusallikatest lähtuva ioniseeriva 

kiirguse eest, ja selliste materjalide ohutu lõppladustamine;

c) vajaliku õigusliku raamistiku ja metoodikate kehtestamine tuumaenergiaalaste 

kaitsemeetmete rakendamiseks, sealhulgas lõhustuvate materjalide nõuetekohase arvestuse 

pidamiseks ja kontrolliks riigi ja käitajate tasandil;
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d) hädaolukorras tegutsemise kavandamise, valmisoleku ja reageerimise, tsiviilkaitse ning 

taastamismeetmete tõhusa korralduse kehtestamine;

e) rahvusvahelise koostöö (sealhulgas asjaomaste rahvusvaheliste organisatsioonide, eelkõige 

IAEA raames) edendamise meetmed eespoolnimetatud valdkondades, sealhulgas 

rahvusvaheliste konventsioonide ja lepingute rakendamine ja järelevalve, teabevahetus ning 

koolitus ja teadusuuringud.

Komisjon tagab, et võetud meetmed on kooskõlas partnerriigi suhtes rakendatava Euroopa 

Ühenduse üldise strateegilise poliitilise raamistikuga ja eelkõige tema arengu- ja majanduskoostöö

poliitika ja programmide eesmärkidega, mis on vastu võetud vastavalt Euroopa Ühenduse 

asutamislepingu artiklitele 179 ja 181a.

II jaotis – Rakendamine: Vahendite kavandamine ja eraldamine

Artikkel 3

Strateegiadokumendid ja näidisprogrammid

1. Käesoleva määruse alusel antavat ühenduse abi teostatakse mitmeaastaste 

strateegiadokumentide ja näidisprogrammide põhjal.

2. Sellised üht või mitut riiki hõlmavad mitmeaastased strateegiadokumendid on artiklis 2 

nimetatud abi teostamise üldiseks aluseks ning need koostatakse kuni seitsme aasta pikkuseks 

perioodiks. Nendes dokumentides sätestatakse ühenduse strateegia käesoleva määruse alusel 

abi andmiseks, võttes arvesse asjaomaste riikide vajadusi, ühenduse prioriteete, rahvusvahelist 

olukorda ja peamiste partnerite tegevust.

3. Strateegiadokumentide koostamisel tagab komisjon nende kooskõla Euroopa Ühenduse muude 

välisabivahendite alusel vastu võtud strateegiate ja meetmetega.
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4. Strateegiadokumendid sisaldavad mitmeaastasi näidisprogramme, milles sätestatakse 

ühendusepoolseks rahastamiseks valitud eelisvaldkonnad, konkreetsed eesmärgid ja oodatavad 

tulemused ning esialgsete rahaeraldiste kogusumma ja eraldised iga eelisvaldkonna kohta. 

Vajadusel võib rahaeraldised esitada vahemike vormis. Näidisprogrammide koostamisel 

konsulteeritakse asjaomase partnerriigi või asjaomaste partnerriikidega.

Artikkel 4

Programmdokumentide vastuvõtmine

1. Artiklis 3 nimetatud strateegiadokumendid ja näidisprogrammid võetakse vastu artikli 20 

lõikes 2 osutatud korras. Kõnealused dokumendid hõlmavad perioodi, mis ei ole pikem 

käesoleva määruse kohaldamisajast.

2. Strateegiadokumendid vaadatakse läbi vahekokkuvõtete tegemise ajal või vastavalt vajadusele 

ning neid võib muuta artikli 20 lõikes 2 osutatud korras.

3. Vajaduse korral tehakse näidisprogrammides muudatusi, võttes arvesse asjakohaste 

strateegiadokumentide läbivaatamist. Erandjuhtudel võib rakendada mitmeaastaste eraldiste 

kohandamist, arvestades eriasjaolusid, nagu olulised ootamatud sündmused või erakorralised 

tulemused. Näidisprogramme muudetakse artikli 20 lõikes 2 osutatud korras.

III jaotis - Rakendamine: Muud sätted

Artikkel 5

Tegevuskavad

1. Komisjon võtab vastu tegevuskavad, mis koostatakse artiklis 3 nimetatud 

strateegiadokumentide ja näidisprogrammide põhjal. Tegevuskavades, mis tavaliselt 

koostatakse aastaks, esitatakse käesoleva määruse alusel antava abi andmise üksikasjad.
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Erandkorras, näiteks juhtudel, kui tegevuskava ei ole veel vastu võetud, võib komisjon 

artiklis 3 osutatud strateegiadokumentide ja näidisprogrammide alusel ning tegevuskavade 

suhtes kohaldatava korra kohaselt võtta meetmeid, mida ei ole tegevuskavas ette nähtud.

2. Nimetatud tegevuskavades määratakse kindlaks taotletavad eesmärgid, sekkumisvaldkonnad, 

kavandatavad meetmed, eeldatavad tulemused, halduskord ja kavandatav rahastamise 

kogusumma. Tegevuskava sisaldab rahastatavate operatsioonide koondkirjeldust, igaks 

operatsiooniks eraldatud summasid ning rakendamise esialgset ajakava. Vajadusel võib 

tegevuskava sisaldada varasematest abiprogrammidest õpitut.

3. Tegevuskavad võetakse vastu ning nende muutmine või pikendamine toimub artikli 20 lõikes 2 

osutatud korra kohaselt ning vajadusel pärast konsulteerimist piirkonnas asuva asjaomase 

partnerriigi või partnerriikidega.

Artikkel 6

Erimeetmed

1. Artiklitest 3–5 olenemata võib komisjon ettenägematute ja kiireloomuliste vajaduste või 

asjaolude korral vastu võtta erimeetmed, mida ei nähta ette artiklis 3 nimetatud 

strateegiadokumentides ja näidisprogrammides või artiklis 5 nimetatud tegevuskavades.

2. Erimeetmetes määratakse kindlaks taotletavad eesmärgid, tegevusvaldkonnad, eeldatavad 

tulemused, kasutatav halduskord ja kavandatav rahastamise kogusumma. Nimetatud meetmed 

sisaldavad rahastatavate operatsioonide kirjeldust, igaks operatsiooniks eraldatud summasid 

ning rakendamise esialgset ajakava.

3. Kui nimetatud meetmete maksumus ületab 10 miljonit eurot, võtab komisjon need vastu 

artikli 20 lõikes 3 osutatud korras ning vajadusel pärast konsulteerimist piirkonnas asuva 

asjaomase partnerriigi või partnerriikidega.
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4. Kui nimetatud meetmete maksumus on 10 miljonit eurot või alla selle, teatab komisjon ühe kuu 

jooksul pärast meetmete vastuvõtmist sellest kirjalikult nõukogule ja artikli 20 kohaselt 

moodustatud komiteele.

Artikkel 7

Abikõlblikkus

1. Artiklis 5 nimetatud tegevuskavade ja artiklis 6 nimetatud erimeetmete rakendamiseks on 

käesoleva määruse alusel abikõlblikud järgmised isikud:

− partnerriigid ja -piirkonnad ning nende institutsioonid;

− partnerriikide detsentraliseeritud üksused, nagu piirkonnad, departemangud, provintsid ja 

munitsipaliteedid;

− partnerriikide ja -piirkondade ning ühenduse asutatud ühisorganid;

− rahvusvahelised organisatsioonid, sealhulgas piirkondlikud organisatsioonid, ÜRO 

asutused, osakonnad ja missioonid, rahvusvahelised finantseerimisasutused ja 

arengupangad, kui nad aitavad kaasa käesoleva määruse eesmärkide saavutamisele;

− Euroopa Liidu asutused;

− järgmised liikmesriikide, partnerriikide ja -piirkondade ja mis tahes muude kolmandate 

riikide üksused ja organid, kui nad aitavad kaasa käesoleva määruse eesmärkide 

saavutamisele:

− avalik-õiguslikud ja riigi osalusega organid, kohalikud omavalitsused või asutused 

ning nende konsortsiumid;

− äriühingud ja muud eraõiguslikud organisatsioonid ja ettevõtjad;

− finantseerimisasutused, mis annavad, edendavad ja rahastavad erainvesteeringuid 

partnerriikides ja -piirkondades;

− lõikes 2 määratletud valitsusvälised osalejad;

− füüsilised isikud.
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2. Käesoleva määruse alusel abikõlblikud valitsusvälised osalejad on järgmised: valitsusvälised 

organisatsioonid, põlisrahvaid esindavad organisatsioonid, kohalikud kodanikeühendused ja 

ettevõtjate liidud, ühistud, ametiühingud, majandus- ja sotsiaalhuve esindavad organisatsioonid, 

detsentraliseeritud piirkondliku koostöö ja integratsiooniga tegelevad kohalikud 

organisatsioonid (sealhulgas võrgustikud), tarbijaorganisatsioonid, naiste- ja 

noorteorganisatsioonid, õppe-, kultuuri-, uurimis- ja teadusorganisatsioonid, ülikoolid, kirikud 

ja usuühendused ning kogudused, meedia ning muud valitsusvälised ühendused ja sõltumatud 

fondid, mis võivad sisepoliitika edasiarendamisele või välisaspektidele tõenäoliselt kaasa aidata.

Artikkel 8

Meetmete liigid

1. Ühendus võib rahalist abi anda järgmistes vormides:

– projektid ja programmid;

– toetus valdkondlikule või üldeelarvele, kui riiklike vahendite haldamise kord partnerriigis 

on piisavalt läbipaistev, usaldusväärne ja tõhus ning kui partnerriik on kehtestanud 

nõuetekohased valdkondlikud ja makromajanduslikud tegevussuunad, mille on heaks 

kiitnud tema peamised rahastajad, sealhulgas rahvusvahelised finantseerimisasutused, kui 

see on asjakohane;

– valdkondlik toetus;

– erandjuhtudel valdkondlikud ja üldised imporditoetusprogrammid, mis võivad olla 

järgmises vormis: a) valdkondlikud programmid mitterahaliseks impordiks; 

b) valdkondlikud impordiprogrammid, millega antakse välisvaluutat kõnealuse valdkonna 

impordi rahastamiseks; või c) üldised impordiprogrammid, millega antakse välisvaluutat 

laia tootevalikut hõlmava üldise impordi rahastamiseks;
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12 EÜT L 163, 2.7.1996, lk 6.

– Euroopa Investeerimispangale ja muudele finantsvahendajatele komisjoni programmide 

põhjal kättesaadavaks tehtud vahendid eesmärgiga anda laenu (näiteks toetada erasektori 

investeeringuid ja arengut), riskikapital (allutatud või tingimustega laenudena) või muud 

ajutised vähemusosalused ettevõtjate kapitalis ning sissemaksed tagatisfondidesse 

vastavalt artiklile 17;

– võlakergendusprogrammid;

– toetused meetmete rahastamiseks;

– toetused tegevuskulude katmiseks;

– liikmesriigi ja partnerriigi või -piirkonna avalik-õiguslike asutuste, riigiasutuste või 

avalikke teenuseid osutavate eraõiguslike isikute vaheliste ühisprogrammide rahastamine;

– sissemaksed rahvusvahelistesse fondidesse, eelkõige rahvusvaheliste või piirkondlike 

organisatsioonide hallatavatesse fondidesse;

– sissemaksed riiklikesse fondidesse, mille on asutanud partnerriigid ja -piirkonnad, et 

soodustada mitme rahastaja ühisrahastamist, või sissemaksed fondidesse, mille on 

asutanud üks või mitu rahastajat operatsioonide ühise teostamise eesmärgil;

– projektide ja programmide partnerriikide- ja -piirkondadepoolseks tõhusaks haldamiseks 

ja järelevalveks vajalikud inim- ja materiaalsed ressursid.

2. Nõukogu 20. juuni 1996. aasta määrusega (EÜ) 1257/96 humanitaarabi kohta12 hõlmatud 

meetmeid, mis on nimetatud määruse alusel abikõlblikud, ei või rahastada käesoleva määruse 

alusel.
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Artikkel 9

Toetusmeetmed

1. Ühenduse rahastamine võib hõlmata kulusid, mis on seotud käesoleva määruse rakendamiseks 

ja selle eesmärkide saavutamiseks otseselt vajalike ettevalmistamis-, järel-, järelevalve-, auditi- 

ja hindamistoimingutega (nt uuringud, kohtumised, teave, teadlikkuse tõstmine, koolitus ja 

kirjastamistegevus), kulusid, mis on seotud teabevahetuse arvutivõrkudega, ning muid haldus- 

või tehnilise abi kulusid, mis võivad komisjonil tekkida programmi haldamisel. See katab ka 

kulud abihaldustöötajatele, kes haldavad komisjoni delegatsioonides käesoleva määruse alusel 

rahastatavaid projekte.

2. Ükski toetusmeede ei ole tingimata hõlmatud mitmeaastaste programmidega ning neid võib 

seega rahastada strateegiadokumentide ja mitmeaastaste näidisprogrammide väliselt. Neid võib 

siiski rahastada ka mitmeaastaste näidisprogrammide alusel. Toetusmeetmed, mis ei ole 

hõlmatud mitmeaastaste näidisprogrammidega, võtab komisjon vastu artikli 6 kohaselt.

Artikkel 10

Kaasrahastamine

1. Käesoleva määruse alusel rahastatavaid meetmeid võivad kaasrahastada muuhulgas järgmised 

isikud:

– liikmesriigid ning eelkõige nende avalik-õiguslikud ja riigi osalusega asutused;

– muud doonorriigid ning eelkõige nende avalik-õiguslikud ja riigi osalusega asutused;

– rahvusvahelised ja piirkondlikud organisatsioonid ning eelkõige rahvusvahelised ja 

piirkondlikud finantseerimisasutused;

– äriühingud ja muud eraõiguslikud organisatsioonid ja ettevõtjad ning muud artikli 7 

lõikes 2 osutatud valitsusvälised osalejad;

– partnerriigid ja -piirkonnad, keda rahastatakse.



9037/06 tv/iv 14
LISA DG C II ET

2. Paralleelse kaasrahastamise puhul jaotatakse projekt või programm mitmeks selgelt 

identifitseeritavaks allprojektiks, millest igaüht rahastavad eri partnerid, kes kaasrahastavad 

sellisel viisil, et rahastamise lõppkasutust on alati võimalik kindlaks määrata. Ühise 

kaasrahastamise puhul jaotatakse projekti või programmi kogukulu kaasrahastavate partnerite 

vahel ning vahendid ühendatakse selliselt, et ei ole võimalik kindlaks määrata rahastamisallikat 

mis tahes toiminguks, mis on projekti või programmi osa.

3. Ühise kaasrahastamise korral võib komisjon vastu võtta ja hallata vahendeid lõike 1 esimeses 

kolmes taandes osutatud isikute nimel ühismeetmete rakendamise eesmärgil. Sel juhul rakendab 

komisjon meetmeid tsentraalselt kas otse või kaudselt, delegeerides ülesande ühenduse loodud 

ühenduse asutustele või organitele. Selliseid vahendeid käsitletakse sihtotstarbelise tuluna 

vastavalt nõukogu määruse nr 1605/2002 artiklile 18.

Artikkel 11

Halduskord

1. Käesoleva määruse alusel rahastatavaid meetmeid rakendatakse kooskõlas Euroopa Ühenduste 

üldeelarve suhtes kohaldatava finantsmäärusega.

2. Komisjon võib teha otsuse anda avaliku võimu teostamise ja eelkõige eelarve täitmisega seotud 

ülesanded määruse 1605/2002 artikli 54 lõike 2 punktis c osutatud isikutele, kui neid 

tunnustatakse rahvusvaheliselt, nad vastavad rahvusvaheliselt tunnustatud juhtimis- ja 

kontrollisüsteemidele ning nende üle teostab järelevalvet riigiasutus.

3. Detsentraliseeritud haldamise korral võib komisjon otsustada kasutada abi saava riigi või 

piirkonna hanke- või toetuslepingute sõlmimise menetlusi.

Artikkel 12

Eelarvelised kulukohustused

1. Eelarvelised kulukohustused tehakse kooskõlas artiklitega 4, 6 või 9 tehtud komisjoni otsuste 

põhjal.
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2. Ühenduse rahastamise õiguslikud vormid on järgmised:

– rahastamislepingud;

– toetuslepingud;

– hankelepingud;

– töölepingud.

Artikkel 13

Ühenduse finantshuvide kaitse

1. Iga käesolevast määrusest tulenev leping sisaldab sätteid, mis tagavad ühenduse finantshuvide 

kaitse, eelkõige seoses pettuse, korruptsiooni ja muude rikkumistega, vastavalt nõukogu 

määrustele (EÜ, Euratom) nr 2988/1995, (EÜ, Euratom) nr 2185/1996 ja (EÜ, Euratom) 

nr 1073/1999.

2. Lepingutes sätestatakse selgesõnaliselt komisjoni ja kontrollikoja õigus auditeerida 

dokumentide põhjal ja kohapeal kõiki töövõtjaid ja alltöövõtjaid, kes on saanud ühenduse 

vahendeid. Samuti antakse lepingutes komisjonile selgesõnalised volitused kohapealse kontrolli 

ja inspekteerimise teostamiseks vastavalt määruses (EÜ, Euratom) 2185/1996 sätestatule.

3. Kõigis seoses abi rakendamisega sõlmitavates lepingutes tagatakse komisjonile ja 

kontrollikojale käesoleva artikli lõikes 2 sätestatud õigus lepingute täitmise ajal ja pärast seda.

Artikkel 14

Osalemis- ja päritolureeglid

1. Käesoleva määruse alusel rahastatavate hanke- või toetuslepingute sõlmimise konkurssidel 

võivad osaleda kõik asutamislepingute reguleerimisalasse kuuluvate Euroopa Ühenduse 

liikmesriikide füüsilised või juriidilised isikud.

2. Käesoleva määruse alusel rahastatavate hanke- või toetuslepingute sõlmimise konkurssidel 

võivad osaleda ka kõik järgmiste riikide füüsilised ja juriidilised isikud:

− ühinemiseelsest või Euroopa naabrus- ja partnerluspoliitika rahastamisvahendist abi 

saavad riigid,
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– Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvad ELi-välised riigid ja

− kolmandad riigid või territooriumid, juhul kui on kehtestatud vastastikune juurdepääs 

välisabile.

3. Meetmete korral, mis võetakse OECD sätestatud kriteeriumide alusel vähimarenenud riigiks 

peetavas kolmandas riigis, võivad hanke- või toetuslepingute sõlmimise konkurssidel osaleda 

soovijad kogu maailmast.

4. Artiklis 4 määratletud liiki strateegia alusel võetud meetmete korral võivad hanke- või 

toetuslepingute sõlmimise konkurssidel osaleda arengumaade või üleminekuriikide (vastavalt 

OECD määratlusele) või nimetatud strateegia alusel abikõlblike muude riikide füüsilised või 

juriidilised isikud.

5. Käesoleva määruse alusel rahastatavate hanke- või toetuslepingute sõlmimise konkurssidel on 

õigus osaleda rahvusvahelistel organisatsioonidel.

6. Kui käesoleva määruse alusel rahastatavaid meetmeid rakendatakse tsentraliseeritult ja kaudselt 

liikmesriigi organite või avalikke teenuseid osutavate eraõiguslike isikute poolt või 

detsentraliseeritult abisaavate partnerriikide või -piirkondade vastutusel või rahvusvahelistele 

või piirkondlikele organisatsioonidele, eelkõige rahvusahelistele finantseerimisasutustele edasi 

antud volituste alusel, võivad haldaja korraldatud hanke- või toetuslepingute sõlmimise 

konkurssidel osaleda füüsilised ja juriidilised isikud riikidest, millel on juurdepääs ühenduse 

hankelepingutele ja toetustele vastavalt lõigetes 1–5 osutatud põhimõtetele, ning muudest 

riikidest, mis on haldaja eeskirjade ja menetluste põhjal osalemiskõlblikud.

7. Lepingute sõlmimise konkursside raames soovitatud eksperdid ei pea vastama eespool 

sätestatud päritolureeglitele.

8. Kõik käesoleva määruse raames rahastatavate lepingute alusel ostetavad vahendid ja materjalid 

peavad pärinema ühendusest või lõigetes 2–6 loetletud kriteeriumidele vastavast riigist.
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9. Partnerriigiga traditsioonilisi majanduslikke, kaubanduslikke või geograafilisi sidemeid omavate 

riikide või territooriumide füüsiliste ja juriidiliste isikute osalemine otsustatakse iga juhtumi 

puhul eraldi. Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel võib komisjon lisaks sellele lubada muude 

riikide füüsiliste või juriidiliste isikute osalemist või muud päritolu vahendite ja materjalide 

kasutamist.

Artikkel 15

Eelfinantseerimine

Abisaajatele tehtud eelfinantseeringu maksetelt kogunenud intress arvatakse lõppmaksest maha.

Artikkel 16

Toetused

Vastavalt määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklile 114 võivad füüsilised isikud saada toetusi.

Artikkel 17

Euroopa Investeerimispangale ja muudele finantsvahendajatele kättesaadavaks tehtud vahendid

Artikli 8 lõike 1 viiendas taandes osutatud vahendeid haldavad finantsvahendajad, Euroopa 

Investeerimispank või mis tahes muu pank või organisatsioon, mis suudab neid hallata. Komisjon 

peab iga üksikjuhtumi puhul eraldi vastu võtma käesoleva artikli rakendussätted, mis käsitlevad 

riskijagamist, rakendamise ülesande saanud vahendaja töötasu, vahenditelt saadava intressi 

kasutamist ja tagastamist ning meetme peatamist.

Artikkel 18

Hindamine

Komisjon hindab korrapäraselt tegevussuundade ja programmide tulemusi ning programmide 

tõhusust, et teha kindlaks, kas eesmärgid on saavutatud, ning võimaldada anda soovitusi tulevaste 

meetmete parandamiseks. Komisjon saadab olulised hindamisaruanded artikli 20 kohaselt 

moodustatud komiteele.
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IV jaotis – Lõppsätted

Artikkel 19

Aruanne

Komisjon tutvub käesoleva määruse kohaselt võetud meetmete rakendamise edusammudega ning 

esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule aastaaruande abi rakendamise kohta. Nimetatud aruanne 

esitatakse ka Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele. Aruanne sisaldab teavet 

eelneval aastal rahastatud meetmete, järelevalve- ja hindamistulemuste ning eelarveliste 

kulukohustuste täitmise ja maksete kohta, mis on esitatud riikide, piirkondade ja 

koostöövaldkondade kaupa.

Artikkel 20

Komitee

1. Komisjoni abistab liikmesriikide esindajatest koosnev ja komisjoni esindaja juhitav komitee.

2. Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse järgmist korda:

– komisjoni esindaja esitab komiteele võetavate meetmete eelnõu. Tähtaja jooksul, mille 

eesistuja võib määrata lähtuvalt küsimuse kiireloomulisusest, esitab komitee eelnõu kohta 

oma arvamuse. Otsuste puhul, mis nõukogu peab vastu võtma komisjoni ettepaneku 

põhjal, esitatakse arvamus sellise häälteenamusega, nagu on sätestatud asutamislepingu 

artikli 118 lõikes 2. Liikmesriikide esindajate hääli komitees arvestatakse kõnealuses 

artiklis sätestatud viisil. Eesistuja ei osale hääletamises;

– komisjon võtab meetmed vastu ning neid kohaldatakse viivitamata. Kui aga meetmed ei 

ole komitee arvamusega kooskõlas, teatab komisjon sellest viivitamata nõukogule. 

Sellisel juhul võib komisjon vastuvõetud meetmete kohaldamise 30 päeva võrra edasi 

lükata;
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– eespool nimetatud tähtaja jooksul võib nõukogu kvalifitseeritud häälteenamusega teha 

teistsuguse otsuse.

3. Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse järgmist korda:

– komisjoni esindaja esitab komiteele võetavate meetmete eelnõu. Tähtaja jooksul, mille 

eesistuja võib määrata lähtuvalt küsimuse kiireloomulisusest, esitab komitee eelnõu kohta 

oma arvamuse, vajaduse korral hääletades;

– arvamus protokollitakse; lisaks on igal liikmesriigil õigus paluda oma seisukoha 

protokolli kandmist;

– komisjon võtab komitee esitatud arvamust võimalikult suurel määral arvesse. Komisjon 

teatab komiteele, millisel viisil komitee arvamust on arvestatud.

4. Komitee võtab eesistuja ettepanekul vastu oma töökorra, mille aluseks on Euroopa Liidu 

Teatajas avaldatud töökorra standardeeskirjad. Komitee sätestab oma töökorras 

konsulteerimise erieeskirjad, mis võimaldavad komisjonil vajaduse korral võtta vastu 

erimeetmeid erakorralise menetluse alusel.

Komiteele kohaldatakse komisjoni suhtes kehtivaid dokumentide üldsusele kättesaadavuse 

põhimõtteid ja tingimusi.

Komisjon informeerib korrapäraselt Euroopa Parlamenti komitee tööst. Selleks saadetakse 

parlamendile komitee koosolekute päevakorrad, hääletustulemused, koosolekute 

koondprotokollid ning asutuste ja organisatsioonide loetelud, kuhu liikmesriikide poolt neid 

esindama määratud isikud kuuluvad.

5. Euroopa Investeerimispanga vaatleja võib osaleda komitee töös panka puudutavate küsimuste 

puhul.
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Artikkel 21

Läbivaatamine

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule hiljemalt 31. detsembriks 2010 aruande, milles 

hinnatakse määruse rakendamist esimesel kolmel aastal, vajadusel koos seadusandliku ettepanekuga 

vajalike muudatuste tegemiseks.

Artikkel 22

Kehtetuks tunnistamine

1. Alates 1. jaanuarist 2007 tunnistatakse kehtetuks järgmised õigusaktid:

– nõukogu 29. detsembri 1999. aasta määrus (EÜ, Euratom) nr 99/2000 (TACIS) abi 

andmise kohta partnerriikidele Ida-Euroopas ja Kesk-Aasias;

– nõukogu 5. juuni 1998. aasta otsus 1998/381 (EÜ, Euratom) Euroopa Ühenduse panuse 

kohta Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga Tšernobõli fondi;

– nõukogu 16. novembri 2001. aasta otsus 2001/824 (EÜ, Euratom) Euroopa Ühenduse 

täiendava panuse kohta Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga Tšernobõli fondi.

2. Kehtetuks tunnistatud vahendeid kohaldatakse jätkuvalt 2007. aastale eelnevate eelarveaastate 

täitmisega seotud õigusaktide ja kohustuste suhtes.

Artikkel 23

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. 

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2007 kuni 31. detsembrini 2013.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõigis liikmesriikides.

Brüssel,

Nõukogu nimel
eesistuja

_______________________


