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SELETUSKIRI 

1. ETTEPANEKU TAUST 

Euroopa 2020. aasta strateegias kutsutakse üles kaasama kodanikke „osalema ühtsel turul täiel 
määral”, m illeks „on vaja suurendada nende su utlikkust ja julgust osta  tooteid ja teenuseid 
teistest liikmesriikidest”. 

Aina ilm semaks on muutunud asjaolu, et ajal , m il Euroopas otsitakse uusi m ajanduskasvu 
allikaid, on tarbijapoliitika üks valdkond, m is võib mõjusalt kaasa aidata Euroopa 2020. aasta 
strateegia eesmärkide täitmisele. Euroopas on 50 0 miljonit tarbijat ja ta rbijate kulud ulatuvad 
kuni 56 %ni ELi SKPst. Mida rohkem suudavad tarbijad teha tead likke otsuseid, seda suurem 
võib olla nende m õju ühtse turu tugevdam isele ning m ajanduskasvu ergutamisele. Seepärast 
saavad mõjukad tarbijad, kes on hästi kaitstud ja  võivad ühtsest turust kasu saada, edendada 
innovatsiooni ja m ajanduskasvu rohkem  kui  kunagi varem , nõude s väärtust ning head 
kvaliteeti ja teenindust. Nende nõudm istele vastavad ettevõtjad tulevad kõige parem ini toime 
ülemaailmse turu survega. 

Tarbijate kaasam ine ei ole üksnes tarb ijaõiguste küsim us, vaid sellega ehitatakse üles ka 
üldine keskkond, m is võimaldab tarbijail nim etatud õigusi kasutada ja ne ist kasu saada. See 
tähendab s ellise ra amistiku ra jamist, m illes tarb ijad s aavad toetuda p eamisele eeld usele, e t 
tagatakse ohutus ning on kasutusel vahendid st andardite ja tavade puudujääkide avastam iseks 
ning tulemuslikuks kõrvaldam iseks kogu Euroopa s. See tähendab, et ehitatakse üles 
keskkond, kus tarbijad oskavad tänu harim isele, teavitustegevusele ja teadlikkuse 
suurendamisele ühtsel turul nii orienteeruda, et kasutavad ära parimad toodete ja teenustega 
seotud pakkumised. Lõpuks eeldab kaasam ine seda, et tarbijad saavad julgelt kasutada oma  
ELis kehtivaid õigusi kogu Euroopas ning juhul, kui miski läheb valesti, saavad nad arvestada 
nii kõnealuste õiguste tulemusliku jõustamisega kui ka tõhusa kaebuste lahendamisega. 

29. juuni 2011. aasta teatisega „Euroopa 2020. aasta strateegia aluseks olev eelarve” 1 eraldati 
175 miljonit eurot (2011. aasta püsihindades) tarbijakaitseprogrammile aastateks 2014–2020. 

Käesoleva ettepaneku eesm ärk on kehtestada  tarbijakaitseprogramm aastateks 2014–2020, 
mis oleks jätk ühenduse tarbijapoliitika tegevusprogrammile aastateks 2007–2013. 

Asetades mõjuka tarbija ühtsel turul keskse le kohale, toetab uus tarbijakaitseprogramm 
tulevase tarbijapoliitika üldeesm ärki. Euroopa tarbijapoliitikag a toetatakse ja täiendatakse 
riiklikku poliitikat, püüdes tagada, et ELi kodanikud saaksid täielikult osa ühtse turu hüvedest 
ning seejuures oleks nende ohutus ja majandushuvid nõuetekohaselt kaitstud. 

Tarbijate kulude (m is on 56 % ELi SKPst) tohutu m ajandusliku mõju võimendamine annab 
märkimisväärse panuse ELi m ajanduskasvu taaselavdam ise eesm ärgi saavutam isse.

                                                 
1 K OM(2011) 500. 
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• Üldine taust 

Uue programmi m eetmete rahastam ise kaudu lahendatavad põhiprobleem id rühm itatakse 
järgmisse nelja kategooriasse. 

i) Ohutus:  erinevused liikm esriikide vahel to oteohutusalaste õigusaktide täitm ise 
tagamisel; ohtlikud tooted ühtsel turul; tootm isahela üleilmastumisega seotud riskid; teenuste 
ohutus; sobiva kooskõlastusstruktuuri puudumin e ELi tasandil, m ille abil tagada ELi 
kaasfinantseerimise majanduslikult soodsaim ärakasutamine. 

ii) Teavitamine ja harimine: kindlate ja kvaliteetsete andmete ja analüüsi puudumine selle 
kohta, kuidas toimib ühtne turg  tarbijate jaoks ; tarbijaorganisatsioonide ebapiisav su utlikkus, 
sealhulgas ressurss ide ja eksperditeadm iste puudumine, eriti uutes liik mesriikides; tarbijaile 
suunatud läbipaistva, võrreldava, usaldusväär se ja kasutajasõbral iku teabe puudum ine, 
eelkõige piiriüleste juhtum ite kohta; nii tarbija te kui ka jaem üüjate kesised teadm ised j a 
vähene arus aam peam istest tarbijaõ igustest ja kaits emeetmetest; praeg uste ELi ta rbijate 
harimise abivahendite ebapiisavus, eelkõige seoses arengusuundadega digitaalkeskkonnas. 

iii) Õigused ja kaebuste lahendamine: ebapiisav tarbijaõiguste kaitse, eelkõige piiriülestes 
olukordades; vajadus integreerid a tarb ijahuvid veelgi enam ELi poliitik avaldkondadesse; 
tarbijate ees seisvad probleem id kahju hüvitam ise taotlemisel, eelkõige piiriüleste tehingute 
puhul. 

iv) Täitem eetmed: ei kasutata ära tarbijakai tsealase koostöövõrgus tiku (riiklike 
täitevasutuste võrgustiku) kogu potentsiaa li; tarbijate vähene teadlikku s Euroopa 
tarbijakeskuste võrgustikust (ECC-Net) ja vajadus suurendada selle tulemuslikkust. 

Samal ajal tuleb uues programm is ja selle neljas eelisvaldkonnas (ohutus, teavitam ine ja 
harimine, õigused ja kaebuste lahendami ne ning täitem eetmed) arvestada uute 
sotsiaalprobleemidega, m ille olulis us on viim astel aas tatel kasvanud . Nende hulgas on  
tarbijate keerulis em otsustuspro tsess, vajadus  liikuda sääs tvamate tarbim ismudelite suunas,  
digiteerimisega kaasnevad võimalused ja ohud, sotsiaalse tõrjutuse kasv, haavatavate tarbijate 
arvu suurenemine ja elanikkonna vananemine. 

• Tarbijakaitseprogrammi meetmete kese 

Ehkki tarbijapoliitikas käsitletavad pr obleemid on laiaulatuslikud, tähendab 
tarbijakaitseprogrammi suhtelise lt v äike m aht, et selle alu sel rah astatavad m eetmed tuleb  
suunata valdkondadele, kus sekkum ine ELi tasandi l saab m idagi muuta ja lisada väärtust. 
Väljavalitud meetmete valdkondi on kolme liiki. 

i) Meetmed, m is vastavad õiguslikele kohustustele , m is tulenev ad ELile ja 
liikmesriikidele Euroopa Liidu toimimise lepingust ning kehtivast ELi õigustikust: 
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– RAPEXi2 võrgu, täitevasutuste tarbijakai tsealase koost öövõrgustiku ning 
kosmeetikatoodete andm ebaaside hoolda mise ja nõuetekohase toim imise 
rahastamine. 

ii) Meetmed, mida ei võ eta või ei s aa võtta riiklikul tasandil nende ELi tasandi iseloomu 
tõttu: 

– tarbijate abistamine piiriülestes küsimustes järgmise tegevuse kaudu: 

- Euroopa tarbijakeskuste võrgustiku tegevuse kaasrahastamine. Tavaliselt ei ole 
riiklikel ametiasutustel või tarbijaorganisat sioonidel võimalik anda tarbijaile nõu ja 
toetust piiriülestes küsimustes; 

- toetus liidu veebipõhise vaidluste lahe ndamise süsteemi väljatöötamiseks, mis 
tegeleks muu hulgas piiriüleste juhtumitega; 

– koostöö arendam ine rahvusvaheliste part neritega, et tegelda tootm isahela 
üleilmastumise mõjuga tooteohutusele; 

– ELi tasandi võrreldavate tarbijaturu a ndmete kogum ise toetam ine, et võrrelda 
liikmesriikide saavutus i ja saad a sis endandmeid ELi tasand i poliitikaku jundamise 
jaoks; 

– ELi tasandil tarbijahuvide esindam ise tagamine ELi tasandi tarbijaorganisatsioonide  
rahalise toetamise kaudu. 

iii) Riiklikul tasandil võetavaid meetmeid täiendavad ja tõhustavad tegevused: 

– ühismeetmete kooskõlastam ine ja kaasrahast amine tooteohutuse ja tarbijaõiguste 
jõustamise valdkonnas; 

– koos liikm esriikide ja teis te s idusrühmadega tarbijaküsim uste vallas teadlikkuse 
suurendamise kam paaniate toetam ine ning koostöö vahendajatega, et soodustada 
tarbijaile selge, läbipaistva ja usaldusväärse teabe andmist; 

– riiklike tarbijaorganisatsioonide koolituse toetamine, mis oleks riiklikul tasandil ilma 
mastaabisäästuta palju kulukam; 

– hea tava tutvustamise ja jagamise platvormi loomine tarbijate harimise valdkonnas. 

• Ettepaneku eesmärgid 

Tarbijakaitseprogrammi ülesandeks on toetad a poliitilist eesmärki, millega antakse mõjukale 
tarbijale ühtsel turul keskne koht. Selleks aitab programm kaitsta tarbijate tervist, ohutust ning 
majandushuve ning edendada nende õigust teavitam isele, harimisele ja om a huvide kaitseks  
organiseerumisele. Programm iga täiendatakse, toetatakse ja kontrol litakse liikm esriikide 
poliitikat. 

Meetmetega toetatakse järgmist nelja erieesmärki: 

                                                 
2 RAPEX: ELi k iirhoiatussüsteem k õikidest o htlikest tarb ekaupadest teata miseks (v .a to it, 

farmaatsiatooted ja meditsiiniseadmed) 
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i) ohutus: tugevdada ja suurendada tooteohutus t tõhusa turujärelevalve abil ELi kõikides  
osades; 

ii) teavitamine ja harim ine: parandada tarb ijate harim ist ja teavitam ist ning suurendada  
nende teadlikkust om a õigustest, arendada välja  tarbijapoliitika tõe ndusbaas ja toetada 
tarbijaorganisatsioone; 

iii) õigused ja kaebuste lahendamine: kons olideerida tarbijate õigusi, eelkõige 
regulatiivsete meetmete abil, ning parandada ne nde võimalust kasutada kaebuste lahendamise 
mehhanisme, sealhulgas alternatiivset vaidluste lahendamise mehhanismi; 

iv) täitem eetmed: toetada tarbijate õiguste jõustam ist, tugevdades koostööd riiklike 
täitevasutuste vahel ja toetades tarbijaid nõuga. 

Need eesmärgid toetavad Euroopa 2020. aast a strateegia eesm ärke m ajanduskasvu ja 
konkurentsivõime vallas. Neis on lõim itud konkreetsed Euroopa 2020. aasta strateegias 
kajastatud probleemid: digitaalne tegevuskava (tagatakse, et digiteer imise tulemusel tarbijate 
heaolu tõepoolest paraneb), jätkusuutlik majanduskasv (liigutakse s äästvamate 
tarbimismudelite suunas), sotsiaalne kaasatus (võetaks e arvesse h aavatavate tarb ijate 
eriolukorda ja vananeva elanikkonna vajadusi), arukas reguleerimine (tarbijaturu järelevalve, 
et aidata koostada arukaid ja eesmärgistatud eeskirju). 

2. HUVITATUD ISIKUTEGA KONSULTEERIMISE JA MÕJU HINDAMISE 
TULEMUSED 

• Konsulteerimine huvitatud isikutega 

Ajavahemikul m aist 2010 kuni veebruarini 2011 to imus kehtiva õigusliku aluse, m illeks on 
ühenduse tarbijapoliitika tegevuspr ogramm aa stateks 2007–2013, vahehindam ine3. Sellega 
seoses konsulteeriti kõnealuse programm i raa mes võetavate m eetmete küsim uses peam iste 
sidusrühmadega (liikm esriikide tar bijapoliitikaga seotud am etiasutuste, ELi ja  riik like 
tarbijaorganisatsioonide ning ettevõtjatega). 

Hindamisel tõsteti esile prog rammi lisaväärtust, vaatam ata asjaolule, et Euroopa 
tarbijapoliitika on suhteliselt uus valdkond ning et EL rahastab program mi võrdlemisi vähesel 
määral. Rõhutati, et strateegia ja program mi m eetmed ai tavad kaasa Euroopa 2020. aasta 
strateegia aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu eesmärkide saavutamisele. 

Tulemused olid üldiselt positiivsed eelkõige programmi eesmärkide asjakohasuse, programmi 
mõju ja lisaväärtuse suhtes. Samuti jõu ti hinnangus järeldusele, et programm il on 
tarbijakaitsele p ikaajaline m õju. Üldiselt k innitasid r iiklikud am etiasutused, e t s trateegia ja 
programm täiendavad riiklikku tarbijapoliitikat. Samas järeldati hindam isel, et praeguses 
strateegias ja programm is on esilekerkivaid  sotsiaalseid ja keskkonnaalaseid probleem e 
käsitletud üksnes osaliselt.

                                                 
3 Koos eelm ise p rogrammi j ärelhindamise j a 2 007.–2013. aasta tarb ijapoliitika strateeg ia 

vahehindamisega. 
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Lisaks on konsulteeritud sidusrühm adega ka uue  tarbijakaitseprogrammi ettevalm istamise 
käigus, nimelt tarbijapoliitikaa lasel tippkohtumisel 2011. aasta aprillis ja tarbijavõrgustike – 
riiklike ametiasutuste tarbijapoliitika võrgusti ku, riiklike täitevasutus te tarbijakaitsealase 
koostöövõrgustiku ning Euroopa ja riiklikest tarbijaorganisatsioonidest koosneva Euroopa 
tarbijate nõuanderühma – raames. 

Küsiti nõu  ka kolm elt peamiselt horisontaalselt ettevõtlusorganisatsioonilt (BusinessEurope, 
UEAPME ja EuroCommerce). 

Vaatamata erinevale rõhuasetusele toetasid ri iklikud ametiasutused ja tarbijaorganisatsioonid 
üldjoontes tervise- ja tarbijaküsim uste peadir ektoraadi väljapakutud pr ioriteetseid küsim usi 
seoses programm iga. Ettevõtlu sorganisatsioonid olid üldise lt nõus kom isjoni kavandatud 
prioriteetidega, rõhutades, et tarbijakaitse ja konkurentsivõime vahel tuleks luua õige tasakaal.  

Lisaks se llele on Euroo pa Parlam ent avald anud viim astel aasta tel hu lga rapor teid, m is on 
otseselt seotud programmi raames toimuva tegevusega4. 

• Mõju hindamine 

Veebruarist juulini 2011 hinnati te rvise- ja tarbijaküsim uste peadirektoraadis programm i 
mõju. Kaaluti nelja valikuvõimalust: 

- Variant 0 tähendab absoluutselt minimaalsete meetmete rahastamist, lähtudes Euroopa 
Liidu toim imise lepingu ja ELi õigustikuga m ääratud õiguslikest kohus tustest tarbijakaitse  
valdkonnas. 

- 1. variant vastab baasstsenaarium ile. Selle variandi puhul järgitakse m õningate 
kohandustega suuremat osa 2007.–2013. aasta program mi meetmetest. Mõne m eetme ulatust 
vähendatakse oluliselt või lõpetatakse nende rakendamine, sest need ei ole enam asjakohased, 
samas kui algatatakse mõningad uued, vähem a mbitsioonikad m eetmed (näiteks kaebuste 
lahendamiseks). See on kaetud eelarvega, m is on võrdne praeguse programm i eelarvega või 
on sellest väiksem. 

- 2. variant vastab am bitsioonikamale lähenem isviisile kooskõlas kom isjoni 
prioriteetidega (Euroopa 2020. aasta strateegia, ühtse turu akt) ja käim asoleva aruteluga 
tarbijapoliitika tulev iku üle 5. Kõnea luse variand i puhul on aastaeelarve um bes 25 miljonit 
eurot. 

- 3. variandi puhul on vaja praeguse programm iga võrreldes suurem at eelarvet 
programmi mõne lisameetmete jaoks, nagu näit eks avaliku tarbekaupade ohutuse andm ebaasi 
väljatöötamine; kaebuste lahendam ise küs imus, piiriüleste kahju hüvitam ise nõuete 
finantseerimist toetava fondi asutam ine.

                                                 
4 Grechi, He dhi ja Ariase 2010. aasta ra portid, Schaldemose j a Kaln iete 2 011. aasta rapo rtid. 

Svenssoni/Triantaphyllidese (veel lõpetamata) raport. 
5 Sellest võib kujuneda 2012. aastal avaldatav tarbijakaitse tegevuskava. 
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Mõju hindamisel on järeldatud, et tasuvuse seis ukohalt on parim 2. variant. Selle puhul oleks 
aastaeelarve umbes 25 m iljonit eurot, m is on kooskõlas 2011. aasta juuni  teatises „Euroopa 
2020. aasta strateegia aluseks ol ev eelarve” sätestat ud tarbijakaitseprogrammile kavandatava 
eelarveeraldisega. 

• Rahastamisprotsessi lihtsustamine 

Rahastamisprotsessi lihtsustata kse eelkõige partnerluskokkulepe te kasutam ise abil ja ELi 
tasandil ohutusega seotud turujärelevalve kooskõlastamisorganile antava toetuse kaudu6. 

Et vähendada halduskulusid, uuritakse võim alust kasutada võim alikult suures ulatuses 
ühekordseid väljamakseid. 

Kui kom isjon peaks otsustam a kasutada tarbijakaitseprogrammi rakendam iseks 
rakendusametit, aitaks ka see kaasa rahastamisprotsessi menetluste sujuvamaks muutmisele.  

• Meetmete lisaväärtus 

Programm toetab  tu levase tarb ijapoliitika ees märke, asetades ELi tarbijad üh tsel turul 
kesksele kohale. Järgnevalt tehakse kokkuvõte m eetmete lisaväärtusest  nelja erieesm ärgi 
raames. 

i) Ohutus  

Ohutuse vallas annavad m eetmed ELi tasandil ja üldise toot eohutuse direktiivi võrgustiku 
raames tehtav koostöö parem aid tulem usi kui  rida liikm esriikides rakendatud üksikuid 
meetmeid, sest selle abil täidetakse teabel ünki, kasutades sealhulgas teistes riikides kogutud 
teavet, ning hoitakse ära erinevused ühtsel turul. 

ii) Teavitamine ja harimine 

Tarbijaturu järelevalve aitab teha kindlaks riigis iseste turgude nõrkus ed ja ühtse turu 
takistused, m ida saab eem aldada innovatsioon i ja konkurentsivõim et pa randavate refor mide 
abil. Üldiselt peaksid andm ed ole ma piisavalt põhjalikud ja representatiivsed, et neid saaks  
kasutada mitte üksnes ELi, vaid ka riiklikul tasandil, suuren dades seeläbi mõnevõrra tõhusust 
kogu ELis ja võimaldades liikmesriikide võrdlusanalüüsi. 

Toetus tarbijakaitseliikumise tugevale ja s idusale esindatusele ELi tasandil tugevdab tarbijate 
panust ELi poliitika kujundam isel, ELi institut sioonides ja ELi tasandi dialoogis. Sa muti 
tagatakse sellega uute liikmesriikide iseäranis nõrkade organisatsioonide otsene kaasam ine ja 
toetamine. Riiklike tarbijaorgani satsioonide suutlikkuse suurenda mise meetmetega toetatakse 
osalejaid ü hendavate riik idevaheliste võ rgustike arengut, sealhulgas juhendam ist ja 
vastastikuseid eksperdihinnanguid.  

ELi tarbijate teavitam ise ja harim ise algatused laiendavad tarbijate tead misi ja suurendavad  
nende usaldust piiriüleste tehingute vastu, to etades seeläbi ühtse turu väljakujundam ist. 

                                                 
6 Kõnealune ELi tasan di org an t uleks asu tada üldise t ooteohutuse direk tiivi läb ivaatamise raa mes 

eesmärgiga tagada rahastamismenetluste ühtlustamine, parem kavandamine, kooskõlastamine ja t eabe 
jagamine liikmesriikide asutuste vahel. Organit ei looda agentuuri kujul. 
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Nendega hõlbustatakse parim ate tavade vahetami st liikmesriikide vahel ning aidatakse kaasa 
sidusa ja usaldusväärse teabe- ja haridusallika loomisele ELi tasandil. 

iii) Õigused ja kaebuste lahendamine 

Alternatiivne vaidluste lahendam ine pakub odava t, kiiret ja lihtsat võim alust kaebuste 
lahendamiseks kogu ELis, tagades kõigile võ rdsed tingim used. Alternatiivne vaidluste 
lahendamine on ühtse turu akti üks põhim eetmeid. Üleliidulise veebipõhise vaidluste 
lahendamise süsteemi väljatöötamisega tagatakse kooskõlastatud lähenemisviis, mastaabisääst 
ja koostoime. 

iv) Täitem eetmed 

Euroopa tarbijakeskuste võrgustik toetab ühtse turu väljakujundamist, pakkudes tarbijaile nõu 
ja toetust piiriülestes küsimustes, mida riiklikel ametiasutustel ja ta rbijaorganisatsioonidel ei 
ole sageli võimalik teha. Väga tõhus viis ELi mõõtmega piiriüleste küsimustega tegelemiseks 
on rakendada riiklike järelevalveasutuste ja tarb ijakaitsealase koostöövõrgustiku 
kooskõlastatud ühiseid täitemeetmeid, näiteks korraldada lauskontrolle. 

3. ETTEPANEKU ÕIGUSLIK KÜLG 

Ettepanek p õhineb Euroopa Liidu  toim imise lepingu artiklil 169. EL i toim imise lepingu 
artikli 169 alusel vastu võetud m eetmed peaksid olem a suunatud tarbijate huvide 
edendamisele ja kõrge tasemelise tar bijakaitse ta gamisele. Käesolevas ettepanekus lubatakse 
tagada r ahaline toetu s ELi ja liikm esriikide m eetmetele, m ille eesm ärk on kaits ta 
tarbijaohutust, parandada tarbijat e juurdepääsu teabele ja suur endada veelgi nende õigusi. 
Seega on E Li toim imise lepingu artikli 169 valimine õiguslikuks aluseks põhjendatud nii  
ettepaneku eesmärgi kui ka sisu suhtes. Käesol ev ettepanek tuleb vastu võtta seadusandliku 
tavamenetluse kohaselt ning eelnevalt Eu roopa Majandus- ja Sotsiaalkom iteega 
konsulteerides. 

4. MÕJU EELARVELE  

Rahastamispakett programm i rakendam iseks ajavahemikul 1. jaanuarist 2014 kuni 
31. detsembrini 2020 on 197 miljonit eurot (jooksevhindades). See on k ooskõlas 2011. aasta 
juuni teatises „Euroopa 2020. aasta stra teegia aluseks olev eelarve” esitatud 
tarbijakaitseprogrammile kavandatud eelarveeraldisega. 
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2011/0340 (COD) 

Ettepanek: 

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS 

2014.–2020. aasta tarbijakaitseprogrammi kohta 

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU, 

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 169, 

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut, 

olles edastanud õigusakti eelnõu liikmesriikide parlamentidele, 

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust7,  

võttes arvesse Regioonide Komitee arvamust8,  

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt 

ning arvestades järgmist: 

(1) Komisjoni teatises „Euroopa 2020. aastal. Aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegia” 9 kutsutakse üles kaasam a kodanikke osalem a ühtsel turul 
täiel m ääral, m illeks on vaja suur endada nende võim et ning julgust osta kaupa ja  
teenuseid teistest liikmesriikidest, eelkõige interneti teel. 

(2) Liit peaks soodustama tarbijatele siseturul keskse koha andmist liikmesriikide poliitika 
toetamise ja täiendam ise teel, püüdes ta gada, et kodanikud saavad täielikult osa 
siseturu hüvedest ning nende ohutus ja  m ajandushuvid on seejuures nõuetekohaselt 
kaitstud konkreetsete meetmete abil. 

(3) Käesolevas m ääruses võetaks e arvess e m ajanduslikku, sotsiaalset ja teh nilist 
keskkonda ning samaaegselt tekkida võivaid probleeme. Eelkõige püütakse käesoleva 
programmi raames rahastatavate meetmetega lahendada üleilmastumise, digiteerimise, 
säästvamate tarbim ismudelite poole liikum ise vajaduse, elanikkonn a vananem ise, 
sotsiaalse tõrjutuse ja ha avatavate tarbijatega seotud küsimusi. ELi toim imise lepingu 
artikli 12 k ohaselt tuleks seada erilis eks prioriteediks tarbijate huvid e arvestam ine 
kõikides E uroopa Liidu poliitikavaldkondade s. Kooskõlastam ine teiste liidu 
poliitikasuundade ja pr ogrammidega on peam ine alus, m illega taga takse tarb ijate 
huvide täielik arvessevõtm ine m uudes poliitikavaldkondades. Koostoim e 
saavutamiseks ja dubleerim ise vältim iseks peaksid m uud liidu rahalised  vahendid ja  

                                                 
7 ELT C, , lk . 
8 ELT C, , lk . 
9 KOM(2010) 2020 lõplik, 3. märts 2010. 
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programmid toetam a rahaliselt tarbijate huvide integreerim ist asjaom astesse 
valdkondadesse.  

(4) Kõnealused m eetmed tuleks sätestada ta rbijakaitseprogrammis aastateks 2014–2020 
(edaspidi „ programm”), m illega luuakse raamistik ELi m eetmete rahastam iseks. 
Kooskõlas nõukogu 25. juuni 2002.  aasta m ääruse (EÜ, Euratom ) nr 1605/2002 (m is 
käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsm äärust)10 artikliga 
49 peab käesolev m äärus olem a õigusli kuks aluseks programm i m eetmetele ja 
rakendamisele. Käesolev m äärus lähtub m eetmetest, mida rahastati vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 18. detsem bri 2006. aasta  otsusele n r 1926/2006/EÜ, millega 
kehtestatakse ühenduse tarbijapolii tika tegevusprogramm aastateks 2007—2013, 11 
ning jätkab neid meetmeid. 

(5) Tarbijakaitset on oluline parand ada. Se lle üldeesm ärgi saavuta miseks tuleks  
kehtestada erieesmärgid ohutuse, tarbijate te avitamise ja harimise, õiguste ja kaebuste 
lahendamise ning tarbijaõiguste jõustam ise alal. Programm i raames võetud m eetmete 
väärtuse ja mõju üle tuleks teos tada regulaarset järelevalvet ja neid tu leks regulaarselt 
hinnata. Tarbijapoliitika hindamiseks tuleks välja töötada näitajad. 

(6) On vaja ette näha abikõlblikud meetmed, mille kaudu neid eesmärke saavutada. 

(7) On vaja määrata kindlaks potentsiaalsete toetuskõlblike abisaajate kategooriad. 

(8) Programm t uleks kehtestada seitsm eks aasta ks, et selle kehtivusaeg oleks sam a, mis 
mitmeaastasel finan tsraamistikul, m is on sätestatud nõu kogu m ääruse (m illega 
määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020) artiklis 1. 

(9) Käesoleva m äärusega tuleks programm i kogu  kehtivusajaks ette näha eelarve, m is 
kujutab endast eelarvepädevate institutsi oonide jaoks iga-aastase eelarvem enetluse 
käigus peamist juhist Euroopa Parlam endi, nõukogu ja komisjoni vahel XX/YY/201Y 
sõlmitud, eelarvealast koostööd, eelarvedistsipl iini ja usaldusväärset finantsjuhtim ist 
käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe12 punkti [17] tähenduses.  

(10)  Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga (e daspidi „EMP leping”) on ette nähtud 
koostöö tarbijakaitse valdkonnas ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning 
teiselt poolt Euroopa Maja nduspiirkonnas osalevate Euroopa Vabakaubanduse 
Assotsiatsiooni r iikide (edaspidi „EFTA/EMP riigid”) vahel. Samuti tu leks e tte näha 
programmis osalem ise või malus teistele  riikidele, eelkõi ge Euroopa Liidu 
naaberriikidele ning riikidele, kes taotle vad E uroopa Liid u liikm eks saam ist, ning 
kandidaat- ja ühinejariikidele. 

(11) Programmi rakendam ise kontekstis tule ks vajaduse korral soodustada koostööd 
kolmandate riikidega, kes program mis ei os ale, võttes arvesse kõnealuste riikide ja 
liidu vahel sõlmitud asjakohaseid lepinguid. 

(12) Et m uuta käesolev a m ääruse teatav aid m itteolulisi elem ente, tulek s ko misjonile ELi 
toimimise lepingu artikli 290 kohaselt delegeerid a volitused võtta vastu õigusakte II 

                                                 
10 EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1. 
11 ELT L 404, 30.12.2006, lk 39. 
12 … 
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lisas sätestatud näitajate kohandam ise kohta. On  eriti oluline, et ettevalm istustöö ajal 
korraldab komisjon asjakohase konsulteerimise, sealhulgas eksperditasandil. Komisjon 
peaks delegeeritud õigusaktide ettevalm istamise ja koostamise ajal tagama asjaomaste 
dokumentide üheaegse, õigeaegse ja asjakoh ase edastamise Euroopa Parlam endile ja 
nõukogule. 

(13) Et tagada ühetaolised tingim used käesoleva m ääruse rakendam iseks, tuleks  
komisjonile anda rakendusvolitused iga- aastaste tööprogramm ide va stuvõtmiseks. 
Selliseid v olitusi tuleks teos tada va stavalt Euroopa Parlam endi ja nõu kogu 
16. veebruari 2011. aasta määrusele (EL) nr  182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad 
ja üldpõhimõtted, m is käsitlevad liikm esriikide läbiviidava kont rolli m ehhanisme, 
mida koha ldatakse kom isjoni rakendam isvolituste teostam ise suhtes 13. Kuna 
programmis ei ole sätestatud  tooteohutuse kriteerium e, vaid selle eesm ärk on anda 
rahalist toetust tooteohutuspoliitika rake ndamise abivahenditele, ning arvestades, et 
sellega seotud summa on suhteliselt väike, on kohane, et kehtiks nõuandemenetlus. 

(14) On asjakohane tagada ülem inek ühenduse 2007.–2013. aasta tarbijapoliitika 
tegevusprogrammilt käesolev ale programm ile, eelkõige seose s m itmeaastaste 
meetmete jätkam ise nin g eelm ise p rogrammi edusammude ja suurem at tähelepanu 
vajavate valdkondade hindam isega. Alates 1. jaanuarist 2021 peaksid tehnilise ja  
haldusabi assigneeringud va jadusel katm a kulud, m is on seotud 2020. aasta lõpuks  
veel lõpule viimata meetmete haldamisega. 

(15) Kuna käesoleva m ääruse eesm ärke ei suuda liikm esriigid küsim uste piiriü lese 
iseloomu tõttu piisavalt saa vutada ning kuna neid on pare m saavutada Euroopa Liidu 
tasandil, sest liidu m eetmetega on rohkem  võimalusi kaitsta tõhusa lt ja tulem uslikult 
kodanike tervist, ohu tust ning m ajandushuve, võib Euroo pa Liit võ tta m eetmeid 
kooskõlas Euroopa Liidu lepi ngu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhim õttega. 
Kõnealuses artiklis sätestat ud proportsionaalsuse põhim õtte kohaselt ei lähe käesolev 
määrus nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale. 

(16) Euroopa Parlam endi ja nõukogu 18. detsem bri 2006. aasta otsus nr 1926/2006/E Ü, 
millega keh testatakse ü henduse tarbijapo liitika tegevusp rogramm aastateks 2007—
2013, tuleks tunnistada kehtetuks. 

(17) Liidu finantshuve tuleks kogu kulutsükli jooks ul kaitsta proportsionaalsete m eetmete 
abil, m ille hulgas  on  eesk irjade eiram ise ennetam ine, avas tamine ja  uur imine, 
kaotatud, valesti m akstud või valesti kasuta tud rahaliste vahendite tagasim aksmine 
ning vajaduse korral trahvid, 

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE: 

Artikkel 1 

Programmi kehtestamine  

Käesoleva m äärusega kehtes tatakse m itmeaastane tarb ijakaitseprogramm, mis hõlm ab 
ajavahemikku alates 1. jaanuarist 2014 kuni 31. detsembrini 2020 (edaspidi „programm”). 

                                                 
13 ELT L 55, 28.2.2011, lk 13. 
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Artikkel 2 

Üldeesmärk 

Tarbijakaitseprogrammi ülesandeks  on toetad a poliitilis t eesm ärki, m is annab mõjukale 
tarbijale siseturul keskse koha. Selleks aitab pr ogramm kaitsta tarbijate tervist, ohutust ning 
majandushuve ning edendada nende õigust olla informeeritud ja haritu d ning organiseeruda 
oma huvide kaitseks. Programm iga täiendatakse, toetatakse ja kontrol litakse liikm esriikide 
poliitikat.  

Artikkel 3 

Erieesmärgid ja näitajad 

1. Artiklis 2 nimetatud üldeesmärgi täitmisel lähtutakse järgmistest erieesmärkidest: 

(a) 1. eesm ärk – ohutus: tugevdada ja suurenda da tooteohutust t õhusa turujärelevalve  
abil liidu kõikides osades. 

Seda eesm ärki m õõdetakse eelkõige ELi ohtlike tarbekaupade kiirhoiatussüsteem i 
(RAPEX) tegevuse põhjal. 

(b) 2. eesmärk – teavitamine ja harimine: parandada tarbijate harimist ja teavitamist ning 
suurendada nende teadlikkust om a õiguste st, arendada välja tarbijapoliitika 
tõendusbaas ja toetada tarbijaorganisatsioone; 

(c) 3. eesm ärk – õigused ja kaebuste lahe ndamine: konsolideerida tarbijate õigusi, 
eelkõige regulatiivsete m eetmete abil, ning parandada nende võim alust kasutada 
kaebuste lahendamise mehhanisme, sealhulgas alternatiivset vaidluste lahendamist. 

Seda eesmärki m õõdetakse eelkõige juhtude järgi, m il piiriüleste vaidluste 
lahendamiseks on ka sutatud a lternatiivset vaid luste lahend amise m ehhanismi, ning 
liidu veebipõhise vaidluste lahendamise süsteemi tegevuse põhjal. 

(d) 4. eesmärk – täitemeetmed: toetada tarbijate õiguste jõustamist, tugevdades koostööd 
riiklike täitevasutuste vahel ja toetades tarbijaid nõuga. 

Seda eesmärki m õõdetakse eelkõige teabevoo ja koostöö tasem e järgi 
tarbijakaitsealases koostöövõrgustikus ning Euroopa tarbijakeskuste tegevuse põhjal. 

2. Näitajate kirjeldus on esitatud II lisas. 

3. II lisas sätestatud näitajate kohandamiseks antakse komisjonile kooskõlas artikliga 15 
volitused võtta vastu delegeeritud õigusakte. 

Artikkel 4 

Abikõlblikud meetmed 

Artiklis 3 n imetatud erieesm ärkide saavutam iseks kasuta takse järgm ises loetelus esitatud  
meetmeid ja järgitakse artiklis 12 osutatud iga-aastases tööprogrammis sätestatud prioriteete: 
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(a) 1. eesmärk – ohutus: 

(1) tarbijate tervise ja ohutusega seotud  teaduslikud nõuanded ning riskianalüüs 
toiduks m ittekasutatavate toodete ja teenuste puhu l, sealhulgas toetus 
sõltumatutele teaduskom iteedele, m is on loodud kom isjoni otsusega 
nr 2008/721/EÜ, m illega luuakse tea duskomiteede ja eks pertide nõu andev 
struktuur tarbijaohutuse, rahvatervise ja keskkonnaga seotud valdkondades, 14, 
oma ülesannete täitmiseks.  

(2) tooteohutusalaste turujäre levalve- ja täitem eetmete kooskõlastam ine Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/95/EÜ (üldise tooteohutuse kohta) 15 
alusel ning meetmed tarbijateenuste ohutuse parandamiseks; 

(3) kosmeetikatoodete andmebaasi haldamine ja edasiarendamine; 

(b) 2. eesmärk – teavitamine ja harimine: 

(4) tõendusbaasi koos tamine poliitik akujunduseks tarb ijat m õjutavates 
valdkondades; 

(5) toetus tarbijaorganisatsioonidele; 

(6) tarbijaturgude ja tarbijale antava teabe läbipaistvuse suurendamine; 

(7) tarbijate ulatuslikum harimine; 

(c) 3. eesmärk – õigused ja kaebuste lahendamine: 

(8) tarbijakaitse-õigusaktide ja m uude regulatiivsete algatuste ettevalmistamine 
komisjoni p oolt, liikm esriikides nende ülevõtm ise seir e ja s ellele jä rgnev m õju 
hindamine, samuti kaasregulatsiooni ja iseregulatsiooni algatuste toetamine; 

(9) tarbijatele vaidlus te lah endamise m ehhanismi kättes aadavuse lih tsustamine 
ning selle toimimise ja tulemuslikkuse seire, eelkõige seoses alternatiivsete vaidluste 
lahendamise skeemidega, sealhulgas veebipõhiste süsteemidega, samuti vastavate IT-
vahendite väljaarendamise ja hoolduse kaudu; 

(d) 4. eesmärk – täitemeetmed: 

(10) järelevalve- ja täitem eetmete kooskõlastamine seoses 27. oktoobri 2004. aasta 
määrusega (EÜ) nr 2006/2004 tarbijakaitses eaduse jõustam ise eest vastutavate 
siseriiklike asutuste vahelise koostöö kohta16;  

(11) rahaline toetus ühismeetmetele avalik-õiguslike asutuste või 
mittetulundusühendustega, m is kuuluvad liidu  võrgustikesse, m ille eesm ärk on 
tarbijate te avitamine ja abistam ine, et  nad võiksid kasutada om a õigusi ja 
asjakohaseid vaidluste lahendam ise võim alusi, sealhulgas vaidluste kohtuvälise 
veebipõhise lahendamise mehhanisme (Euroopa tarbijakeskuste võrgustik). 

                                                 
14 ELT L 241, 10.9.2008, lk 21. 
15 EÜT L 11, 15.1.2002, lk 4. 
16 ELT L 364, 9.12.2004, lk 1. 
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Kõnealuste meetmete võimaliku sisu üksikasjalikum kirjeldus on esitatud I lisas. 

Artikkel 5 

Toetuste saamise tingimustele vastavad abisaajad 

1. Liidu tasan di ta rbijaorganisatsioonide to imimiseks e tte n ähtud to etust võib  and a 
Euroopa tarbijaorganisatsioonidele, mis vastavad kõikidele järgmistele tingimustele: 

(a) nad on valitsusvälised m ittetulundusühendused, mis ei sõltu  tööstuse, kaubanduse ja 
ettevõtluse ega m uudest vas tandlikest huv idest ning m ille põhieesm ärk ja -tegevus 
on suunatud  liidu tarbijate tervise, ohutus e nin g m ajanduslike ja õigus like huv ide 
edendamisele ning kaitsmisele; 

(b) nad on saanud volitu se esindad a tarb ijate h uve liidu tasandil väh emalt poolte  
liikmesriikide organisatsioonidelt, kes esindavad tarbijaid vastavalt riiklikule korrale 
või tavale ja kes tegutsevad piirkondlikul või riiklikul tasandil. 

2. Programmi eesm ärkide saavu tamisele k aasa aitav aid põhimõtteid ja 
poliitikavaldkondi edendavate rahvusvaheliste organite töö jaoks ette nähtud toetusi 
võib anda organisatsioonidele, mis vastavad kõikidele järgmistele tingimustele: 

(a) nad on valitsusvälised m ittetulundusühendused, mis ei sõltu ettevõtluse ega m uudest 
vastandlikest huvidest ning m ille põhieesm ärk ja -tegevu s on suunatud tarb ijate 
tervise, ohutuse ning m ajanduslike ja  õiguslike huvide edendam isele ning 
kaitsmisele; 

(b) nad tegelevad kõigi järgm iste tegevustega : on liidu ja kolm andate riikide ta rbijate 
esindajate jaoks am etlikuks m ehhanismiks, m ille kaudu osaled a poliitilistes 
diskussioonides ja poliitikakujunduses, korraldavad kohtumisi poliitikavaldkondade 
ametnike ja seadusandjatega, et edenda da tarbijate huve ja olla nende huvide 
eestkõnelejaks am etivõimude ees, teevad kindlaks ühiseid tarbijate probleem e, 
astuvad välja tarbijate seisukohtade eest ka hepoolsetes suhetes liidu ja kolm andate 
riikide vah el, aitavad  kaasa eksperditeadm iste vahe tamisele ja levitam isele 
tarbijakaitse küsim ustes liidus ja kol mandates riikides ning koostavad 
valdkonnapoliitilisi soovitusi. 

3. Tooteohutuse valdkonna täitem eetmete koordineerim iseks loodud liidu tasandi 
organite toimimise jaoks ette nähtud toetusi võib anda organisatsioonidele, mis on sel 
eesmärgil tunnustatud ELi õigusaktide alusel. 

4. Tegevustoetusi üleliidulistele asutustele, m is tegelevad toimimisjuhiste, parima tava 
ja hinnasuuniste, tootekvaliteedi ja jätkusuutlikkuse võrdlem isega, võib anda 
organisatsioonidele, mis vastavad kõikidele järgmistele tingimustele: 

(a) nad on valitsusvälised m ittetulundusühendused, mis ei sõltu kaupade tootjatest eg a 
teenuseosutajatest, on vabad vastandlik est huvidest ning  m ille põhieesm ärk ja 
-tegevus on muu hulgas tarbijahuvide edendamine ja kaitse; 

(b) nad tegutsevad vähemalt pooltes liikmesriikides. 
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5. Tegevustoetusi tarbijakaitseküsimuste eest vas tutavatele liikm esriikide 
ametiasutustele ja k olmandate riikide s amaväärsetele a metiasutustele võ ib an da 
asutusele, millest liikmesriik või käesoleva määruse artiklis 7 osutatud kolmas riik on 
määruse (EÜ) nr 2006/2004 või direktiivi 2001/95/EÜ kohaselt komisjonile teatanud.  

6. Toetusi liik mesriikide ja kolm andate ri ikide täitevam etnikele võib anda nende 
asutuste ametnike le, m illest liikm esriik võ i käe soleva m ääruse artiklis 7 osutatud  
kolmas riik on m ääruse (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2001/95/E Ü kohaselt 
komisjonile teatanud. 

7. Tegevustoetusi võib anda avalik-õigusli kule asutusele või m ittetulundusühendusele, 
mille on läbipais tva menetluse kaudu valinud ja määranud liikmesriik või käesoleva 
määruse artiklis 7 osutatud kolm as rii k. Määratud asutus peab kuulum a liidu 
võrgustikku, m ille eesmärk on tarbijate teav itamine ja abistam ine, et nad võiksid  
kasutada om a õigusi ja asjakohaseid vaidluste lahendam ise võim alusi (Euroopa 
tarbijakeskuste võrgustik). 

8. Tegevustoetusi võib anda kaebusi m enetlevatele organitele, m is on asutatud ja 
tegutsevad liidus ja Euroopa Majand uspiirkonnas osalevates Euroopa  
Vabakaubanduse Assots iatsiooni riikides ning m ille ülesan ne on koguda tarb ijate 
kaebusi või üritada neid kaebusi lahendada või anda nõu või anda tarbijatele teavet  
kaebuste või päringute kohta ja m is os alevad kolm anda osapoolena tarbija poolt 
kaupleja kohta esitatud kae buses või päringus. Siia hulka  ei kuulu tarbijakaebuste 
lahendamise m ehhanismid, m ida hoiavad tö ös ettevõtjad  ja  m is te gelevad ots e 
tarbijalt saadud päringute ja kaebustega, ega ettevõtja enda poolt või tem a ni mel 
juhitavad kaebuste menetlemise teenust pakkuvad mehhanismid. 

Artikkel 6 

Finantsraamistik 

Programmi rakendamise eelarve on jooksevhindades 197 000 000 eurot. 

Artikkel 7 

Kolmandate riikide osalemine programmis 

Programmis võivad osaleda: 

(a) Euroopa Majanduspiirkonnas osalevad Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsioon i 
liikmesriigid Euroopa Majanduspiirkonna lepingus sätestatud tingimustel; 

(b) kolmandad riigid, eelkõige ühinejariigi d, kandidaatriigid ja potents iaalsed 
kandidaatriigid ning E uroopa naabruspolii tikaga hõlm atud riigid vastavalt nende 
riikide Euroopa Liidu programmides osal emise üldtingim ustele ja üldistele 
põhimõtetele, m is on sätestatud nende  riikidega sõlm itud raam lepingutes, 
assotsiatsiooninõukogu otsustes või muudes samalaadsetes kokkulepetes. 
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Artikkel 8 

Meetmete liigid ja maksimaalne kaasrahastamismäär 

1. Vastavalt määrusele (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 võib liidu rahalist  toetust anda kas 
toetuste või riigihangete kujul või sekkudes mõnel m uul m oel, m is on vajalik 
artiklites 2 ja 3 nimetatud eesmärkide saavutamiseks. 

2. Liidu toetused ja nende vastavad maksimummäärad on järgmised:  

(a) toetused artikli 5 lõikes 1 m ääratletud liidu tasandi tarbijaorganisatsioonide  
toimimiseks, kuni 50 % abikõlblikest kuludest;  

(b) toetused artikli 5  lõik es 2 m ääratletud program mi eesm ärkide saavu tamisele 
kaasa aitavaid põhim õtteid ja poliit ikavaldkondi edendavate rahvusvaheliste 
organite toimimiseks, kuni 50 % abikõlblikest kuludest; 

(c) toetused artikli 5 lõikes  3 m ääratletud liidu tasa ndi organitele, m is on loodud 
tooteohutuse valdkonna täitem eetmete kooskõlastamiseks ja sel otstarbel liidu 
õigusaktides tunnustatud, kuni 95 % abikõlblikest kuludest; 

(d) tegevustoetused artikli 5 lõikes 4 m ääratletud üleliidulistele asutu stele, m is 
tegelevad toim imisjuhiste, parimate ta vade, hinnasuuniste, tootekvaliteedi ja 
jätkusuutlikkuse võrdlus te väljaarendam isega, kuni 50 % abikõlblikest 
kuludest;  

(e) tegevustoetused artikli 5 lõikes 5  m ääratletud tarbijaka itseküsimuste eest 
vastutavatele liikm esriikide am etiasutustele j a ar tikli 7 alusel programm is 
osalevate kolm andate riikide samav äärsetele am etiasutustele, kuni 50 % 
abikõlblikest kuludest, välja arva tud iga-aastastes tööprogram mides 
määratletud erilise kasulikkuse juhtudel, mille puhul liidu toetus on kuni 70 %; 

(f) artikli 5 lõ ikes 6 m ääratletud liik mesriikide ja artikli 7 a lusel pro grammis 
osalevate k olmandate riikid e tä itevametnike vahetuseks e ttenähtud to etused, 
millega hüvitatakse reisikulud ja päevarahad; 

(g) tegevustoetused artik li 5  lõikes 7 määra tletud asutuste le, k elle on m ääranud 
tarbijakaitseküsimuste eest vastu tavad liikmesriikide ametiasutused ja a rtikli 7 
alusel programm is osalevate kolm andate riikid e sam aväärsed am etiasutused, 
kuni 70 % abikõlblikest kuludest; 

(h) tegevustoetused ar tikli 5 lõik es 8 m ääratletud siser iiklikele k aebusi 
menetlevatele organitele, kuni 50 % abikõlblikest kuludest.  

Artikkel 9 

Haldus- ja tehniline abi 

Programmi jaoks eraldatud raha listest vahenditest võib katta ka kulusid, m is on seotud 
programmi juhtim iseks ja tem a eesm ärkide saavutam iseks vajalike ettevalmistustööde, 
järelevalve-, kontrolli-, audite erimis- ja hindam istegevusega, ning eelkõige uurim uste, 
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ekspertide nõupidam iste, teavitamise ja av alikustamisega, sealhulgas Euroopa Liidu 
poliitiliste prior iteetide tutvus tamisega, ni ivõrd kui see on seotud käesoleva m ääruse 
üldeesmärkidega, teabevahetusele suunatud IT-võrkudega seotud kulusid ning kõiki teisi 
tehnilisele ja haldusabiga seotud kulusid, mida komisjon programmi haldamiseks kannab. 

Artikkel 10 

Rakendusmeetodid 

Komisjon rakendab programm i m ääruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 53 osutatud 
juhtimisviiside abil.  

Artikkel 11 

Kooskõla ja vastastikune täiendavus muude poliitikavaldkondadega 

Koostöös liikm esriikidega tagab kom isjon pr ogrammi ül dise kooskõla ja vastastikuse 
täiendavuse liidu teiste asjakohaste poliitikavaldkondade, vahendite ja meetmetega. 

Artikkel 12 

Iga-aastased tööprogrammid 

Programmi rakendam iseks võtab komisj on vastu iga-aastased tööprogramm id 
rakendusaktidena, m illes m ääratakse kind laks m ääruses (EÜ, Euratom ) nr 1 605/2002 
sätestatud elemendid ja eelkõige järgmine: 

(a) rakendusprioriteedid ja võetavad m eetmed, s ealhulgas rahaliste vahendite 
eraldamine; 

(b) põhilised v aliku- ja k valifitseerimiskriteeriumid, m ida kasutatakse ta otluste 
valimisel rahalise toetuse saamiseks; 

(c) kavandatud pakkumis- ja konkursikutsete ajakava; 

(d) vajaduse korral luba kasutada kooskõlas finantsmäärusega ühekordset makset, 
ühikukulude astm estikku või kindlasumm alist toetust kooskõlas m äärusega 
(EÜ, Euratom) nr 1605/2002; 

(e) kriteeriumid, m ille koh aselt hinn atakse, kas  tegem ist on erilise k asulikkuse 
juhuga. 

Kõnealused rakenduseeskirjad võetakse va stu kooskõlas artiklis 16 viidatud 
nõuandemenetlusega. 

Artikkel 13 

Hindamine ja tulemuste levitamine 
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1. Liikmesriigid annavad kom isjoni taotlu se alusel teavet programmi m eetmete 
rakendamise ja mõju kohta. 

2. Hiljemalt 2018. aasta keskpaigas koostab komisjon hindamisaruande kõigi meetmete 
eesmärkide saavutamise (nii tulemuste kui ka mõju tasandil), ressursside kasutamise 
tõhususe ja nende Euroopa lisaväärtuse kohta,  pidades silmas otsust nende meetmete 
uuendamise, m uutmise või peatam ise kohta. Lisaks sellele käsitatakse hindam isel 
lihtsustamise ulatus t, s elle s isemist ja välist järjep idevust, kõikide  eesm ärkide 
jätkuvat asjakohasust ning m eetmete panust  liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu eesm ärkide saavutam isse. Selles võetakse arvesse eelm ise 
programmi pikaajalise mõju hindamise tulemusi.  

Tuleks hinnata ka programm i pikaajalist m õju ja selle tulemuste jätkusuutlikkust, et 
sellest lähtuvalt teha  otsus edaspidise programmi võim aliku uuendamise, muutmise 
või peatamise kohta. 

3. Komisjon avaldab käesoleva määruse kohaselt võetud meetmete tulemused. 

Artikkel 14 

Euroopa Liidu finantshuvide kaitse 

1. Komisjon võtab asjakohaseid m eetmeid tagamaks, et käesoleva m ääruse alusel 
rahastatavate m eetmete rakend amise ko rral on liidu finantshuvid kaitstud, 
kohaldades selleks ennetavaid meetmeid pettuse, korruptsiooni ja muu ebaseadusliku 
tegevuse vastu, teostades tõhusaid kontro lle, ning nõudes juhul, kui avastatakse 
rikkumisi, sisse ebaõigesti m akstud su mmad ning seades va jaduse korral sisse 
tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad karistused. 

2. Komisjonil, selle esindajatel ning kontrollikojal on pädevus auditeerida dokumentide 
põhjal ja kohapeal kõiki ab isaajaid, töövõtjaid ja al ltöövõtjaid, kes on saanud ELi 
vahendeid. 

Euroopa Pettustevastane Am et (OLAF) võib korraldada sel lise rahastam isega 
otseselt või kaudselt seotud ettevõtjate tööruum ides kohapealseid kontrolle, m is 
peavad toimuma määruses (Euratom, EÜ) nr 2185/96 17 sätestatud korras ning m ille 
eesmärk on teha kindlaks, kas toetuslepi ngu, toetuse andm ise otsuse või liidu 
eelarvest rahastam ise lepinguga seoses es ineb pettust, korruptsiooni või m is tahes 
muud Euroopa Liidu finantshuve kahjustavat ebaseaduslikku tegevust. 

Ilma et see piiraks esim ese ja teise lõi gu kohaldamist, antakse kolmandate riikide ja 
rahvusvaheliste organisatsioonidega sõlm itud lepingutega, toetuslepingutega ja 
toetuse m ääramise otsu stega, s amuti käesoleva m ääruse rakendam isest tulenev ate 
lepingutega kom isjonile, kontro llikojale ja OLAFile selges õnaliselt õigus selliseks  
auditeerimiseks ja kohapealseks kontrolliks. 

                                                 
17 EÜT L 292, 15.11.1996, lk 2. 
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Artikkel 15 

Delegeeritud volituste rakendamine 

1. Volitused võtta vastu d elegeeritud õigusakte antakse kom isjonile käesolevas artiklis 
sätestatud tingimustel. 

2. Artiklis 3 nim etatud volitus ed a ntakse ko misjonile programm i rakendam ise 
ajavahemikuks 2014–2020. 

3. Euroopa Parlam ent ja n õukogu võivad artiklis 3 nim etatud volitu ste d elegeerimise 
millal tahes tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse selles otsuses nimetatud 
volituste de legeerimine. See jõustub järgm isel päeval p ärast o tsuse avaldam ist 
Euroopa Liidu Teatajas  või otsus es säte statud hilis emal kuupäeval. See ei m õjuta 
juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust. 

4. Niipea kui kom isjon on delegeeritud õigusakti  vastu võtnud, teeb ta selle sam al ajal 
teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule. 

5. Delegeeritud õigusakt, m is on va stu võe tud kooskõlas artikliga 3, jõustub ainult 
juhul, kui E uroopa Parlam ent ega nõukogu ei  ole esitanud vastuväiteid kahe kuu 
jooksul pärast seda, kui Euroopa Pa rlamendile ja nõukogule on kõnealusest  
õigusaktist teatatud, või kui Euroopa Parlament ja  nõukogu on m õlemad enne  
nimetatud ajavahem iku lõppem ist kom isjonile teatanud, et nad ei kavatse 
vastuväiteid esitada. Kõnealust ajavahemikku võib Euroopa Parlamendi või nõukogu 
taotluse korral kahe kuu võrra pikendada. 

Artikkel 16 

Komiteemenetlus 

1. Komisjoni abistab komitee määruse (EL) nr 182/2011 tähenduses. 

2. Kui on viidatud käesolevale lõikele, kohaldatakse m ääruse (EL) nr 182/2011 
artiklit 4. 

Artikkel 17 

Üleminekumeetmed 

1. Otsuse nr 1926/2006/EÜ artiklit 6 kohaldat akse jätkuvalt nim etatud otsusega 
hõlmatud meetm ete suhtes, m ida ei ol e 31. detsem briks 2013 veel lõpule viidud. 
Seepärast võib programmi jaoks eraldatud ra halistest vahenditest katta ka otsuse 
nr 1926/2006/EÜ ja programm i alusel võetud m eetmete vahelise ülem ineku 
tagamiseks vajaliku tehnilise ja haldusabi kulud. 

2. Vajaduse korral võib assigneeringuid artiklis 9 sätestatud kulude katmiseks kajastada 
eelarves ka pärast 2020. aastat, et võimaldada selliste meetmete juhtimist, mida ei ole 
31. detsembriks 2020 veel lõpule viidud. 
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Artikkel 18 

Kehtetuks tunnistamine  

Otsus nr 1926/2006/EÜ tunnistatakse kehtetuks alates 1. jaanuarist 2014. 

Artikkel 19 

Jõustumine ja kohaldamise alguskuupäev 

Käesolev määrus jõustub kahekümnenda l päeval pärast selle avaldam ist Euroopa Liidu 
Teatajas.  

Määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2014. 

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides. 

Brüssel, 

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel 
President eesistuja 
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I LISA. Meetmete liigid 

I eesmärk. Ohutus: tugevdada ja suurendada tooteohutust tõhusa turujärelevalve kaudu 
ELi kõikides osades 

1. Tarbijate tervise ja ohutusega seotud teaduslikud nõuanded ja riskianalüüs 
toiduks mittekasutatavate toodete ja teenuste puhul 

toetus sõltum atutele teaduskom iteedele, m is on loodud kom isjoni otsusega 
nr 2004/210/EÜ, millega moodustatakse teaduskomiteed tarbijaohutuse, rahvatervise 
ja keskkonnaga seotud valdkondades,18 oma ülesannete täitmiseks. 

2. Tooteohutusalaste turujärelevalve- ja täitemeetmete kooskõlastamine Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/95/EÜ (üldise tooteohutuse kohta) alusel 
ning meetmed tarbijateenuste ohutuse parandamiseks 

(a) IT-vahendite (nt andmebaaside, info- ja sidesüsteemide) väljaarendamine ja hooldus; 

(b) seminaride, konverentside, töökohtum iste ja koosolekute korraldam ine 
sidusrühmadele ja ekspertidele tooteohutuse valdkonna riskide ja täitemeetmete alal; 

(c) täitevametnike vahetused ja koolitus; 

(d) konkreetsed ühised koostööm eetmed toiduks mitt ekasutatavate toodete ja teenuste 
ohutuse alal direktiivi 2001/95/EÜ alusel; 

(e) toiduks m ittekasutatavate toodete ja t eenuste ohutuse järelevalve ja hindam ine, 
sealhulgas täiendavate norm ide teadmusbaasi või m uude ohutusalaste võrdlusaluste  
loomine; 

(f) haldus- ja jõustamisalane koostöö kolmandate riikidega, kes ei kuulu artikli 7 alla; 

(g) toetus liidu õigusaktide alus el liikmesriikide vahel täitem eetmete koordineerimiseks 
tunnustuse saanud organitele. 

3. Kosmeetikatoodete andmebaasi haldamine ja edasiarendamine 

(a) Euroopa Parlam endi ja nõukogu 30. novembri 2009. aasta m ääruse (EÜ) 
nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta)19 kohaselt sisse seatud kosm eetikatoodetest 
teatamise portaali haldamine; 

(b) kosmeetikatoodete koostisainete andmebaasi haldamine määruse (EÜ) nr 1223/2009 
rakendamise toetuseks. 

                                                 
18 ELT L 66, 4.3.2004, lk 45. 
19 ELT L 342, 22.12.2009, lk 59. 
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II eesmärk. Teavitamine ja harimine: parandada tarbijate harimist ja teavitamist ning 
suurendada nende teadlikkust oma õigustest, arendada välja tarbijapoliitika 
tõendusbaas ja toetada tarbijaorganisatsioone  

4. Tarbijaid mõjutavates valdkondades poliitikakujunduseks tõendusbaasi 
koostamine, 

mis tõendab tarbijapoliitika ar engut ja tarbijate huvide inte greerimist teistesse liidu 
poliitikavaldkondadesse, sealhulgas: 

(a) üleliidulised uuringud ja analüüsid tarbijate ja tarbijaturgude kohta; 

(b) andmebaaside väljaarendamine ja hooldus; 

(c) riiklike statistiliste ja muude asjaomaste tõendavate  andmete koostamine ja analüüs. 
Riiklikke andmeid ja näitajaid hindade, kae buste, jõustamiste, kaebuste lahendamise 
jne kohta kogutakse koostöös riiklike sidusrühmadega. 

5. Toetus tarbijaorganisatsioonidele 

(a) rahaline toetus selliste E Li tasandi tarbijaorganisatsi oonide töö soodustam iseks, kes 
esindavad tarbijate huve artikli 5 lõike 1 sätete kohaselt; 

(b) eelkõige töötajate koolituse ning parim ate ta vade ja eksperditeadm iste vahetam ise 
kaudu piirkondlike, riiklike ja Euroopa tarbijaorganisatsioonide suutlikku se 
suurendamine, eelkõige nende liikm esriikide tarbijaorganisatsioonide puhul, kus 
tarbijate us aldus ja teadlikku s on s uhteliselt vähene, nagu on tõendatud 
liikmesriikides korraldatud tarbijaturgude ja -keskkonna järelevalve käigus; 

(c) toetus programmi eesmärkidega kooskõlas olevaid põhimõtteid ja poliitikavaldkondi 
edendavatele rahvusvahelistele organitele. 

6. Tarbijaturgude ja tarbijale antava teabe läbipaistvuse suurendamine 

(a) teadlikkuse suurendam ise ka mpaaniad tarbij aid mõjutavates küsim ustes, sealhulgas 
ühismeetmed liikmesriikidega; 

(b) toimingud, m is suurendavad tarbijaturgude läbipaistvust nt jaefinantstoodete, 
energia, digitaal- ja telekommunikatsiooni, transpordi vms osas; 

(c) meetmed, m is parandavad asjakohase toote-  ja turu teabe kättesaad avust ta rbijate 
jaoks; 

(d) meetmed, m is parandavad kaupade ja teenu ste jätkusuu tlikku tarb imist käsitleva  
teabe kättesaadavust tarbijate jaoks; 

(e) toetus üritu stele, m is käsitlevad liidu tarbijapoliitikat ja  m ida korraldab liidu  
eesistujariik küsim ustes, m is vastavad  liid u kindlaks määratud poliitilis tele 
prioriteetidele; 
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(f) rahaline toetus riiklikele kaebusi m enetlevatele asutus tele, et a idata n eil ka sutada 
ühtlustatud metoodikat tarbijakaebuste ja -päringute liigitamisel ja nendest teatamisel 
eesmärgiga koguda tarbijate kaebusi ja neist teatada; 

(g) toetus te rvet ELi hõlm avatele org anitele toim imisjuhiste / parimate 
tavade / hinnasuuniste / kvaliteedi / jätkusuutlikkuse võrdlemise väljaarendamiseks; 

(h) toetus te avitustegevuseks tarb ijaküsimuste alal,  sealhulg as toetad es 
massiteabevahendeid tarbijate kaasamise ja täitemeetmete edendamiseks. 

7. Tarbijate ulatuslikum harimine 

(a) interaktiivse platvorm i väljatöö tamine parimate tavad e ja tarb ijate harim iseks 
mõeldud materjalide vahetam iseks, m is on suunatud peam istele sihtrühm adele, 
eelkõige noortele tarbijatele, koostoim es Euroopa hariduse ja koolituse rahastam ise 
programmiga; 

(b) haridusmeetmete ja -materjalide väljatöötamine nt tarbijaõiguste kohta, sh piiriülestel 
juhtudel, samuti tervish oiu ja ohutu se, liidu tarbijakaits e-õigusaktide, jätkusuutliku 
tarbimise ja rahandusalase kirjaoskuse kohta. 

III eesmärk. Õigused ja kaebuste lahendamine: konsolideerida tarbijate õigusi, eelkõige 
regulatiivsete meetmete abil, ning parandada nende võimalust kasutada 
kaebuste lahendamise mehhanisme, sealhulgas alternatiivset vaidluste 
lahendamist 

8. Tarbijakaitset käsitlevate õigusaktide ja muude normidega seotud algatuste 
ettevalmistamine, ülevõtmise analüüs, järelevalve, hindamine, rakendamine ja 
täitmise tagamine liikmesriikides ning kaasregulatsiooni ja iseregulatsiooni 
algatuste toetamine, sealhulgas 

(c) uuringud, eel- ja järelhindamised, mõjuhindamised, avalikud arutelud, olemasolevate 
õigusaktide hindamine; 

(d) sidusrühmade ja ekspertide seminarid, konverentsid, töökohtumised ja koosolekud; 

(e) liidu tarbijakaitsealaste õigusaktide ra kendamist hõl mavate, kõigile hõlpsasti 
kättesaadavate andmebaaside väljaarendamine ja hooldus; 

(f) programmi raames võetud meetmete hindamine. 

9. Tarbijatele vaidluste lahendamise mehhanismi kättesaadavuse lihtsustamine 
ning selle toimimise ja tulemuslikkuse seire, eelkõig e seoses alternatiivsete 
vaidluste lahendam ise skeem idega, sealhul gas veebipõhiste süsteem idega, sam uti 
vastavate IT-vahendite väljaarendamise ja hoolduse kaudu;  

(a) IT-vahendite väljaarendamine ja hooldus; 

(b) toetus liidu veebipõhise vaidluste lahe ndamise süsteem i väljaarendam isele ja  
hooldusele, sealhulgas sellega seotud teenustele (nt tõlge). 
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IV eesmärk. Täitemeetmed: toetada tarbijate õiguste jõustamist, tugevdades koostööd 
riiklike täitevasutuste vahel ja toetades tarbijaid nõuga 

10. Järelevalve- ja täitemeetmete kooskõlastamine seoses 27. oktoobri 2004. aasta 
määrusega (EÜ) nr 2006/2004 tarbijakaitseseaduse jõustamise eest vastutavate 
siseriiklike asutuste vahelise koostöö kohta, sealhulgas 

(a) IT-vahendite (nt andmebaaside, info- ja sidesüsteemide) väljaarendamine ja hooldus; 

(b) meetmed asutustevahelise koostöö parandam iseks ning järelevalve ja täitem eetmete 
(näiteks täitevametnike vahetused, ühistegevus, täitevametnike ja kohtunike koolitus) 
kooskõlastamine; 

(c) sidusrühmade ja täitm ise järelevalve ekspertide semina ride, konverentside, 
töökohtumiste ja koosolekute korraldamine; 

(d) haldus- ja jõustamisalane koostöö kolmandate riikidega, kes programmis ei osale. 

11. Rahaline toetus ühismeetmetele avalik-õiguslike asutuste või 
mittetulundusühendustega, mis kuuluvad ühenduse võrgustikesse, mille 
eesmärk on tarbijate teavitamine ja abistamine, et nad võiksid kasutada oma 
õigusi ja asjakohaseid vaidluste lahendamise võimalusi, sealhulgas vaidluste 
kohtuvälise veebipõhise lahendamise mehhanisme (Euroopa tarbijakeskuste 
võrgustik), sealhulgas 

Euroopa tarbijakeskuste võrgustiku nõuete kohaseks toim imiseks vajalike IT -
vahendite (nt andmebaaside, info- ja sidesüsteemide) väljaarendamine ja hooldus. 

Seda loetelu võib täiendada m uude sama laadi ja samasuguse mõjuga meetmetega, mille abil 
püütakse saavutada artiklis 3 nimetatud erieesmärke. 
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II LISA  

Näitajad vastavalt tarbijakaitseprogrammi artiklile 3 

1. eesmärk. Ohutus: tugevdada ja suurendada toot eohutust tõhusa turujärelevalve kaudu ELi 
kõikides osades 
Näitaja Allikas Praegune olukord Eesmärk 

RAPEXi teadete osakaal, sh vähemalt üks vastuteade (teistelt 
liikmesriikidelt) 

RAPEX 43 % (843 teadet) 
2010. aastal 

7 aasta jooksul kasv 
10% 

Vastuteadete ja teadete suhtarv (tõsiste riskide puhul)*  RAPEX 2010. aastal 1,07  7 aasta jooksul kasv 
15% 

* üks teade võib põhjustada mitu teiste liikmesriikide asutuste vastuteadet 

2. eesmärk. Teavitamine ja harimine: parandada tarbijate harimist ja teavitamist ning suurendada 
nende teadlikkust om a õigustest, arendada vä lja tarbijapoliitika tõe ndusbaas ja toetada 
tarbijaorganisatsioone  
Näitaja Allikas Praegune olukord Eesmärk 

Kaebustega tegelevate asutuste arv, kes edastavad kaebusi 
Euroopa tarbijakaebuste registreerimise süsteemile (ECCRS)  

ECCRS (European 
Consumer Co mplaints 
Registration sy stem –
Euroopa tar bijakaebuste 
registreerimise süsteem) 

ei kohaldata 7 aasta jooksul  6 0 % 
kaebusi m enetlevatest 
asutustest  

Piiriüleste tehingute usaldamine: selliste tarbijate protsent, kes 
usaldavad internetis ostutehingut sooritades samaväärselt või 
rohkem teise liikmesriigi müüjaid 

Tarbijate 
Eurobaromeeter 

2010. aastal 37%  7 aasta jooksul 
50 %  

3. eesmärk. Õigused ja kaebuste lahendam ine: kons olideerida tarbijate õigusi, eelkõige 
regulatiivsete m eetmete abil, ning parandada ne nde võim alust kasutada kaebuste lahendam ise 
mehhanisme, sealhulgas alternatiivset vaidluste lahendamist 
Näitaja Allikas Praegune olukord Eesmärk 

Selliste piiriüleste juhtumite protsent, mille Euroopa tarbijakeskus 
on suunanud alternatiivsele vaidluste lahendamisele 

Euroopa tarbijakeskuste 
iga-aastane raport 

2010. aastal 9%  7 aasta jooksul 
50 %  

ELi veebipõhise  vaidluste lahen damise süstee mi abil käsitletud  
juhtumite arv 

 2010.  aastal saadeti 
Euroopa 
tarbijakeskustele seoses 
e-kaubanduse 
tehingutega 1 7 500 
kaebust  

7 aasta jooksul 38 500 
(+120 %)  

4. eesmärk. Täitemeetmed: toetada ta rbijate õiguste jõustam ist, tugevdades koostööd riiklike 
täitevasutuste vahel ja toetades tarbijaid nõuga. 
 
Näitaja 

Allikas Praegune olukord Eesmärk 

Teabevoo ja koostöö tase tarbijakaitsealases koostöövõrgustikus: 

- tarbijakaitsealases koostöövõrgustikus osalevate ametiasutuste vahelist 
teabevahetust käsitlevate taotluste arv 

- täitemeetmete taotluste ar v tar bijakaitsealases koostööv õrgustikus 
osalevate ametiasutuste vahel. 

- tarbijakaitsealases koostöövõrgustikus edastatud hoiatusteadete arv 

Tarbijakaitsealase 
koostöövõrgustiku 
andmebaas 

 

ajavahemiku 2007–2010 
keskmised aasta lõikes 

 

129 

142 

 

63 

 

- 7 aasta jooksul kasv  
40%  

- 7 aasta jooksul kasv  
40%  

- 7 aasta jooksul kasv  
30%  

Euroopa tarbijakeskuses menetletud tarbijakontaktide arv Euroopa tar bijakeskuste 
aruanne 

2010. aastal 71 000  7 aasta jooksul kasv  
50% 
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Nendele näitajatele võivad lisanduda üldise konteksti näitajad. 
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ETTEPANEKUTELE LISATAV FINANTSSELGITUS 

1. ETTEPANEKU/ALGATUSE RAAMISTIK  

 1.1. Ettepaneku/algatuse nimetus  

 1.2. Asjaomased poliitikavaldkonnad vastavalt tegevuspõhise juhtimise ja eelarvestamise 
struktuurile 

 1.3. Ettepaneku/algatuse liik  

 1.4. Eesmärgid  

 1.5. Ettepaneku/algatuse põhjendus  

 1.6. Meetme kestus ja finantsmõju  

 1.7. Ettenähtud eelarve täitmise viisid  

2. HALDUSMEETMED  

 2.1. Järelevalve ja aruandluse eeskirjad  

 2.2. Haldus- ja kontrollisüsteemid  

 2.3. Pettuse ja eeskirjade eiramise ärahoidmise meetmed  

3. ETTEPANEKU/ALGATUSE HINNANGULINE FINANTSMÕJU  

 3.1. Mitmeaastase finantsraam istiku rubriig id ja k ulude eelarveread, m illele m õju 
avaldub  

 3.2. Hinnanguline mõju kuludele  

 3.2.1. Üldine hinnanguline mõju kuludele  

 3.2.2. Hinnanguline mõju tegevusassigneeringutele  

 3.2.3. Hinnanguline mõju haldusassigneeringutele 

 3.2.4. Kooskõla kehtiva mitmeaastase finantsraamistikuga 

 3.2.5. Kolmandate isikute rahaline osalus  

 3.3. Hinnanguline mõju tuludele
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ETTEPANEKUTELE LISATAV FINANTSSELGITUS 

1. ETTEPANEKU/ALGATUSE RAAMISTIK  

1.1. Ettepaneku/algatuse nimetus  

Ettepanek: Euroopa Parlam endi ja nõukogu m äärus 2014.–2020. aasta 
tarbijakaitseprogrammi kohta  

1.2. Asjaomased poliitikavaldkonnad vastavalt tegevuspõhise juhtimise ja eelarvestamise 
struktuurile20  

Tarbijapoliitika 

1.3. Ettepaneku/algatuse liik  

 Ettepanek/algatus käsitleb uut meedet  

 Ettepanek/algatus käsitleb uut meedet, mis tuleneb katseprojektist/ettevalmistavast 
meetmest21  

 Ettepanek/algatus käsitleb olemasoleva meetme pikendamist  

 Ettepanek/algatus käsitleb ümbersuunatud meedet  

1.4. Eesmärgid 

1.4.1. Komisjoni mitmeaastased strateegilised eesmärgid, mida ettepaneku/algatuse kaudu 
täidetakse  

Tarbijapoliitika progra mmi ülesandeks on to etada poliitilist eesm ärki, m illega a ntakse 
mõjukale tarbijale ühtsel turul keskne koht. Selleks aitab programm kaitsta tarbijate tervist, 
ohutust ning majandushuve ning edendada nende õigust olla informeeritud ja haritud ning 
organiseeruda oma huvide kaitseks. Programmiga täiendatakse, toetatakse ja kontrollitakse 
liikmesriikide poliitikat. 

1.4.2. Erieesmärgid ning asjaomased tegevusalad vastavalt tegevuspõhise juhtimise ja 
eelarvestamise süsteemile  

1. erieesmärk. 

Ohutus: tugevdada ja suurenda da tooteohutust tõhusa turujä relevalve kaudu ELi kõikides 
osades 

Asjaomased tegevusalad vastavalt tegevuspõhise juhtimise ja eelarvestamise süsteemile 

Tarbijapoliitika 

2. erieesmärk. 

                                                 
20 ABM: tegevuspõhine juhtimine, ABB: tegevuspõhine eelarvestamine. 
21 Vastavalt finantsmääruse artikli 49 lõike 6 punktile a või b. 
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Teavitamine ja harimine: parandada tarbijate harimist ja teavitamist ning suurendada nende 
teadlikkust om a õigustest, aren dada välja tarbijapoliitika tõend usbaas ja toetad a 
tarbijaorganisatsioone  

Asjaomased tegevusalad vastavalt tegevuspõhise juhtimise ja eelarvestamise süsteemile 

Tarbijapoliitika 

3. erieesmärk. 

Õigused ja kaebuste lahendam ine: konsolideerida  tarbijate õigusi, eelkõige regulatiivsete 
meetmete abil, ning parandada nende või malust kasutada kaebuste lahendam ise 
mehhanisme, sealhulgas alternatiivset vaidluste lahendamist 

Asjaomased tegevusalad vastavalt tegevuspõhise juhtimise ja eelarvestamise süsteemile 

Tarbijapoliitika 

4. erieesmärk. 

Täitemeetmed: toetada tarbijate õiguste jõustamist, tugevdades koostööd riiklike 
täitevasutuste vahel ja toetades tarbijaid nõuga. 

Asjaomased tegevusalad vastavalt tegevuspõhise juhtimise ja eelarvestamise süsteemile 

Tarbijapoliitika 

1.4.3. Oodatavad tulemused ja mõju 

Täpsustage, milline peaks olema ettepaneku/algatuse oodatav mõju abisaajatele/sihtrühmale. 

Programmi abisaajad o n tarb ijad, tarbijakai tse eest va stutavad riigi a metiasutused ning 
tarbijaorganisatsioonid ning selle üldine eesmärk on tarbijate olukorra parandam ine kogu 
ELis. 

Programm on abiks tarb ijaorganisatsioonidele ELi ja  liik mesriikide tasandil ning  sam uti 
tooteohutuse ja eeskirjade jõustamise eest vastutavatele liikmesriikide ametiasutustele. 

Programmist saavad de facto kasu ka mainekad ettevõtjad, sest tõhus tarbijakaitsepoliitika 
toetab ühtse turu nõuetekohast toim imist, prem eerib kõige konkurentsivõim elisemaid 
ettevõtjaid ja tõrjub välja petturitest ettevõtjad. Mõjuka d tarbijad on innovatsiooni 
edasiviivaks jõuks ning tarb ijapoliitika toetab seeg a innovatiivseid ettevõtjaid . Ettevõtjad 
saavad kasu võrdsetest tingimustest, mis tuginevad selgetele eeskirjadele ja nende paremini 
kooskõlastatud jõustam isele. Program m aitab seega kaasa m ajanduskasvu 
stimuleerimisele. 

1.4.4. Tulemus- ja mõjunäitajad  

Täpsustage, milliste näitajate alusel hinnatakse ettepaneku/algatuse elluviimist. 

1. eesmärk. Ohutus: tugevdada ja suurendada t ooteohutust tõhusa turujärelevalve kaudu 
ELi kõikides osades 
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- Selliste RAPEXi teadete pro tsent, mille peale saadakse v ähemalt üks (teise liikm esriigi) 
vastuteade. 
- Vastuteadete ja tead ete suht arv (tõ siste r iskide korral).
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2. eesmärk. Teavitamine ja harim ine: parandada ta rbijate harim ist ja teavitam ist ning 
suurendada nende teadlikkust om a õigustest, arendada välja tarbijapoliitika tõendusbaas ja 
toetada tarbijaorganisatsioone  

- Selliste kaebusteg a tegelevate asut uste arv, kes edastavad kaebusi Euroopa 
tarbijakaebuste registreerimise süsteemile (ECCRS). 

- Piiriüleste tehingute usaldam ine: selliste ta rbijate protsent, kes usaldavad internetis 
ostutehingut sooritades samaväärselt või rohkem teise ELi liikmesriigi müüjaid. 

See näitaja on esitatud ajutiselt, kuna selgelt paremat alternatiivi ei ole. Tõenäoliselt 
muudetakse/täiendatakse seda tulevikus.  

3. eesmärk. Õigused ja kaebuste lahendam ine: konso lideerida tarbijate õigusi, eelkõige 
regulatiivsete m eetmete abil, ning parand ada nende võim alust kasutada kaebuste 
lahendamise mehhanisme, sealhulgas alternatiivset vaidluste lahendamist 

- Selliste piiriüleste juhtum ite protse nt, m ille Euroopa ta rbijakeskus on suunanud 
alternatiivsele vaidluste lahendamisele. 

- ELi veebipõhise vaidluste lahendamise süsteemi abil käsitletud juhtumite arv 

4. eesmärk. Täitemeetmed: toetada tarbijate õi guste jõustam ist, tugevdades koostööd 
riiklike täitevasutuste vahel ja toetades tarbijaid nõuga. 

- Teabevoo ja koostöö tase tarbijakaitsealases koostöövõrgustikus 

- Tarbijakaitsealases koostöövõrgustikus osal evate am etiasutuste va helist teabevahetust 
käsitlevate taotluste arv 

- Täitemeetmete taotluste arv tarbijak aitsealases koostöövõrgu stikus osalevate 
ametiasutuste vahel 

- Tarbijakaitsealases koostöövõrgustikus edastatud hoiatusteadete arv 

- Euroopa tarbijakeskuses menetletud tarbijakontaktide arv. 

1.5. Ettepaneku/algatuse põhjendus  

1.5.1. Lühi- või pikaajalises perspektiivis täidetavad vajadused  

Tarbijapoliitika programm, m is hõlm ab 20 13. aastale järgnevat perioodi (edaspidi 
„programm”), toetab kom isjoni m eetmete ra kendamist tarbijapoliitika valdkonnas alates 
2014. aastast. See tugineb praeguse (2007.–2013. aasta) programmi tulemustele. 

Uus programm toetab tulevast tarbijapoliitikat, mis paneb ELi kodanikud mõjukate 
tarbijatena ühtse turu keskpunkti ning täiendab pakkumise poolele keskendatud algatusi. 

Vastavalt 2007–2013. aasta strateegia ja programmi vahehindamise tulemustele on vajalik 
teatav järjepidevus praeguse ja tulevaste programmide vahel. Vahehindamises rõhutatakse, 
et kõnealune poliitika on ELi tasandil suhteliselt uus ja järjepidevus on mõju 
saavutamiseks peamine. 
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Samal ajal on kasvanud uute ühiskondlike pr obleemide tähtsus, näiteks keerulisem aks 
muutunud otsuste tegem ine (teabe üleküllus, pära st turu liberaliseerim ist tarbijatele antud 
suurem vastutus, keerukam ad tooted, teen used ja reklaam imine), vajadus püüelda 
säästvamate tarbim isharjumuste poole, digi teerimise arenguga kaasnenud võim alused ja 
ohud, suurenenud sotsiaalne tõrjutus ja haavatavate tarbijate arv ning vananev elanikkond. 

Põhiprobleemid, millega tuleb tegeleda rahast atavate meetmete kaudu on seotud  ohutuse, 
teavitamise ja harim ise, õiguste ja kae buste lahendam ise ning jõustam isega, nagu on 
kirjeldatud seletuskirjas. 

1.5.2. Euroopa Liidu meetme lisaväärtus 

Euroopa Liidu osaluse lisaväärtust on kirjeldatud seletuskirjas. 

1.5.3. Samalaadsetest kogemustest saadud õppetunnid 

2004.–2007. aasta programm i järelhindam ises rõhutatakse sam amoodi kui 2007.–
2013. aasta programmi vahehind amises (ja ta rbijapoliitika strateegias) lisav äärtust, 
hoolimata asjaolust, et Euroopa tarbijapolii tika on suhteliselt uus valdkond ja programmi  
kaudu ELi rahastam ise tase suhteliselt m adal. Selles rõhutatakse, et strateegia ja 
programmide raam es võetud m eetmed a itavad kaasa Euroopa 2020. aasta aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu eesmärkidele. 

Tulemused on strateegia ja programm i e esmärkide asjakohasuse, nende mõju ja 
lisaväärtuse osas üld iselt pos itiivsed. Järe lhindamises väidetakse k a, e t progr ammil o n 
tarbijakaitsele pikaajaline mõju. 

Hindamisest tulevad  esile liikmesriikide a metiasutuste ja tarbija organisatsioonide 
seisukohtade teatavad erinevused strateegia ja programm i kohta: esimesed on strateegia ja 
programmi saavutuste osas positiivsem ad (üld iselt 88 % liikmesriikide ametiasutustest ja  
82 % tarbijaorganisatsioonidest arvavad, et  praegune strateegia  on andnud suure või 
mõõduka (keskmiselt positiivse) panuse ELi tarbijapoliitika algatustesse). 

Liikmesriikide am etiasutused kinnitavad üldjuh ul, et strate egia ja prog ramm täien davad 
riiklikku tarbijapoliitikat. 

Hindamises järeldatakse siiski, et praeguses  strate egias ja progra mmis käsitletakse 
tekkivaid sotsiaalseid ja keskkon naalaseid probleem e üksnes osaliselt.
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Programmi raames võetavad konkreetsed meetmed: 

i) Ohutus:  

- Tooteohutuse  puhul on suurenenud koostöö turujäre levalve asutuste vahel. Aruandes 
soovitatakse veelgi tugevdada järelevalvet ja eeskirjade jõustamist RAPEXi kaudu, püüdes 
tegeleda tooteohutuse rahvusvahelise mõõtmega ja võttes kasutusele uusi tehnoloogiaid. 

ii) Tarbijate teavitamine ja harimine: 

- Tarbijaturu  järelevalvel, tarbijaturu tulemustabelil ning põhjalikel turu-uuringutel on 
olnud tähtis osa tarbijapoliitik a toetam isel. Neil on oluline roll tarbijate m ureküsimuste 
nõuetekohasel kaasam isel ELi as jaomastesse poliitikavaldkondadess e ning tõhusate 
õigusaktide väljatöötamisel. Aruandes soovitata kse ka edasi arendada mõistm ist tarbijate 
tegelikust käitumisest. 

- Tarbijate harimise edusammud on olnud erinevad, eelkõige seoses Dolceta  
programmiga, m is tekitab m uret sihtrühm a m ääratlemise osas. Aruandes soovitatakse 
tugevdada tarbijate harimise töövahendeid, määrata paremini kindlaks Dolceta programmi 
sihtrühm, sisu ja levi ning püüelda liikmesriikide koolituskavade koostoime poole. 

- Programmide raam es ELi tasandil ja liikmesriikide tarbijaorganisatsioonidele  
pakutud toetust on hinnatud positiivseks. ELi tasandi organisatsioonide osa on peetud väga 
oluliseks tarbijate huvide arvessevõtm ise tagamisel ELi poliitikakujundamisel. Aruannetes 
soovitatakse jätkata liikm esriikide tarbijaorg anisatsioonide koolitam ist (suutlikkuse 
suurendamine) ning uurida võimalusi kursuste pakkumiseks riiklikul tasandil. 

iii) Tarbijaõigused ja kaebuste lahendamine: 

- Aruandes tõstetakse esile lisaväärtust , m is on seotud lõpuleviidud või koostam isel 
olevate õigusaktide arendamisest tuleneva suurema ühtlustamistasemega. 

- Programmide ja strateegia  abil on tarbijapoliitikat  üha edukam alt integreeritud  
asjakohastesse ELi poliitik avaldkondadesse. Ar uandes soo vitatakse jätkata jõupin gutusi 
selles valdkonnas ning tegeleda uute tekkivate probleemidega, nagu digiteerimisega seotud 
küsimused, vajadus püüelda säästvam ate tarbim isharjumuste poole, tarbijate haavatavus 
majanduskriisi tõttu. Samuti kutsutakse üles se lgitama sidusrühmadele erinevate komisjoni 
talituste osa tarbijakaitse küsimustes. 

- Tarbijate võimalus kasutada kaebuste la hendamist on jätkuval t probleem. Aruandes 
viidatakse vajadusele saavutada selles küsim uses edu ja suurendada  tarbijate teadlikkust 
kaebuste lahendamise võimalustest. 

iv) Täitem eetmed: 

- Strateegia ja prog rammide raam es on riikide täitevasutuste võrgustiku 
(tarbijakaitsealane koos töövõrgustik) ning koo skõlastatud m eetmete (nt lau skontrollid) 
kaudu tugevdatud piiriülest koostööd õigu saktide täitm ise tagam isel. Aruandes 
soovitatakse riikide täitevasut uste võrgustiku ja täitevasut uste vahelist koostööd veelgi 
suurendada. 
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- Strateegia ja programm ide abil on üha en am toetatud tarbijaid, kes otsivad Euroopa 
tarbijakeskuste võrgustiku (ECC-Net) kaudu abi piir iülestes vaidlustes. Arua ndes 
soovitatakse siiski suurendada nende nähtavust ja seeläbi tarbijate teadlikkust. 

1.5.4. Kooskõla ja võimalik koostoime muude asjaomaste meetmetega 

Seosed Euroopa 2020. aasta strateegia ja juhtalgatustega 

Euroopa 2020. aasta strateegia kutsub üles „k odanikke kaasama osalema ühtsel turul täie l 
määral”, milleks „on vaja suurendada nende suutlikkust ja julgust osta tooteid ja teenuseid 
teistest liikmesriikidest, eelkõige interneti kaudu”.  

Üksnes teavitatud ja mõjukad tarbijad on suute lised tegema parimaid valikuid enda heaolu 
ning m ajanduse tervise huvides, ühtse turu k onkurentsi, innovatsioon i ja integratsiooni 
tugevdamise kaudu, toetades sel viisil Euroopa  2020. aasta strateegia üldiseid eesm ärke. 
Tarbijate kulude (mis on 56 % ELi SKPst) tohutu majandusliku mõju võimendamine annab 
märkimisväärse panuse ELi m ajanduskasvu taas ärgitamise eesm ärgi saavutam isele. Seda 
on kinnitatud 2011. aasta majanduskasvu analüüsis, milles on majanduskasvu edasiviivaks 
jõuks m ärgitud parem ad tingimused tarbija tele. Tarbijapoliitika suunab tarbijail  
orienteeruda neile pakutavas laialdases valikus, edendades seega tõhusamaid ja  
innovatiivsemaid ettevõtjaid. 

Tarbijapoliitika annab olulise panuse digitaalar engu tegevuskava juhtalgatusse (piirideta ja 
ohutud teenused ning digitaalse infosisu turud, juurdepääs, digitaaloskused), sotsiaalsesse 
kaasatusse (võttes  arvesse haavatav amate tarbijate olukorda), jätkusuutlikku  
majanduskasvu (säästev tarbim ine) ning aruk a reguleerim ise tähtsusesse (tarbijaturu 
järelevalve tõhusa ja sihipärase poliitika väljatöötamise alusena). 

Seosed ühtse turu akti ja muude algatustega 

Monti aruandes, milles käsitletakse ühtse tu ru uut  strateegiat, on väidetud, et „tarbijad ja 
tarbijate heaolu peaks olem a ühtse turu järgm ise etapi keskpunktis.” Selles rõhutatakse, et 
tähtis on tarbijate kaas amine, poliitikaku jundamisel tõenditele tugin emine ja turgudel 
ebaõnnestuvate tarbijate kindlakstegemine, digitaalse ühtse turu loomine, kahju hüvitamine 
(alternatiivse vaidluste lahendam ise ja kollektiivse kaebuste lahendam ise kaudu), 
tooteohutus ja standardimine. 

Ühtse turu  aktis  on rõhutatud mitut tarbijatega seot ud küsim ust, eelkõige kaebuste 
lahendamist (strateegilise algatusena), toote ohutust ja probleem ide lahendamise vahendite 
arendamist. 

Ühtse turu akti täiendava algatusena esitatud 2010. aasta aruandes ELi kodakondsuse kohta 
on Euroopa kodakondsuse täieliku rakendam ise takistustena muu hulgas nimetatud ühtsete 
tarbijakaitse-eeskirjade puudum ist, vähe st teadlikkust olem asolevatest 
õiguskaitsevahenditest ja ebapiisavaid õiguskaitsevahendeid. 

Euroopa Parlam ent andis 2010. aastal välja mitu raportit, sealhulgas soovitused 
tarbijapoliitika tuleviku kohta: 

Grechi rapo rtis on kuts utud üles võtm a vastu tervik lik k äsitlusviis, m illega pannakse 
tarbijate huvid ühtse turu keskpunkti. Ra portis on m uu hulgas rõhutatud tõendavate 
andmete baasi ja turujärelevalve tähtsust , toote- ja teenuste ohutuse küsim ust, 
tarbijaorganisatsioonide olu list osa, probleem ide lahendam ise m ehhanismide suutlikkuse 
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parandamist ja tarbijate huvide integ reerimist asjakohastesse ELi poliitik avaldkondadesse 
ja õigusaktidesse, tarbijakaits et finantsteenuste, hüvitam ise ja tarbijate teavitam ise puhul.
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Hedhi raportis on rõhutatud tõendavate andm ete baasi olulisust (tulem ustabel, uuringud, 
kaebused) ning tarbijaõiguse jõustam ist ja t ooteohutust (sealhulgas al ternatiivne vaidluste 
lahendamine, lauskontrollid, tarbijaka itsealase koostöövõrgustiku ja Euroopa 
tarbijakeskuste võrgustiku re ssursivajadus). Sa muti on tä helepanu pööratud vajadusele 
lisada tarbijate huvid k õikidesse ELi poli itikavaldkondadesse ja nõu tud kom isjonilt iga-
aastase aruande esitam ist kõnealusel teem al, ning toonitatud tarbijaorganisatsioonide osa, 
vajadust tarbijaid (sealhulgas täiskasvanuid) harida (kaasa arvatud veebiportaalide kaudu, 
jõuda haavatavate tarbijateni) ja edendada säästvat tarbimist. 

Tooteohutuse valdkonnas on Schaldem ose raportis (20 11) kutsutu d liikm esriike ja  
komisjoni üles eraldam a piisavald ressursse tõhusaks turujärelevalveks ning rõhutatud, et 
turujärelevalve puudumine võib kaasa tuua konk urentsi moonutamise, seada ohtu tarbijate 
ohutuse ja õõnestada kodanike usaldust ühtse turu vastu. Raportis õhutatakse ka kom isjoni 
jätkuvalt rahastama ühiseid turujärelevalvet oiminguid ning eraldam a piisavaid vahendeid, 
et abistada rahaliselt sellise platvormi ja/või organisatsiooni loomist, mis toetab laiendatud 
koordineerimist liikm esriikide vah el. Raportis  soovitatak se kom isjonil tungivalt luu a 
avalik tarbekaupade ohutuse andmebaas, sealhulgas platvorm kaebuste esitamiseks. 

Ariase raportis (2010) e-kaubandus e kohta on toonitatud tarbija usalduse suurendam ist 
kõnealuses valdkonnas. 

Seoses aruteludega ühtse turu akti üle on Kalniete  raportis „Juhtimine ja partne rlus ühtsel 
turul” rõhutatud tulevase alternatiivset vaidluste lahendamist käsitleva ettepaneku tähtsust. 

Parlament valmistab ette oktoobris  esitatavat algatusraportit  tarbijapoliitika tuleviku kohta 
(raportöör: Eva-Britt Svensson / Kyriakos Triantaphyllides). 

1.6. Meetme kestus ja finantsmõju  

 Piiratud kestusega ettepanek/algatus  

–  Ettepanek/algatus hõlmab ajavahemikku [1.1.]2014–[31.12.]2020. 

–  Finantsm õju ajavahemikul 2014–2020 maksete assigneeringutele 

 Piiramatu kestusega ettepanek/algatus 

– rakendamise käivitumisperiood hõlmab ajavahemikku aaaa–aaaa, 

– millele järgneb täieulatuslik rakendamine. 

1.7. Ettenähtud eelarve täitmise viisid22  

 Otsene tsentraliseeritud eelarve täitmine komisjoni poolt  

 Kaudne tsentraliseeritud eelarve täitmine, mille puhul eelarve täitm ise ülesanded on  
delegeeritud: 

–  rakendusam etitele  

                                                 
22 Eelarve täitmise v iise selg itatakse ko os viidetega fina ntsmäärusele veebisai dil BudgWeb: 

http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html 

http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
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–  ühenduste asutatud asutustele23  

–  riigi avalik-õiguslikele asutustele või avalikke teenuseid osutavatele asutustele  

–  isikutele, kellele on delegeeritud konkreetse te meetmete rakendamine Euroopa Liidu 
lepingu V jaotise kohaselt ja kes on ki ndlaks m ääratud asjaom ases alusaktis 
finantsmääruse artikli 49 tähenduses  

 Eelarve täitmine koostöös liikmesriikidega  

 Detsentraliseeritud eelarve täitmine koostöös kolmandate riikidega  

 Eelarve täitmine ühiselt rahvusvaheliste organisatsioonidega (täpsustage) 

Mitme eelarve täitmise viisi valimise korral esitage üksikasjad rubriigis „Märkused”. 

Märkused  

Tervise- ja Tarbijaküsim uste Rakendusam et: kom isjon on kooskõlas nõukogu 19. detsembri 
2002. aasta määrusega (EÜ) nr 58/2003, millega sätestatakse nende täitevasutuste põ hikiri, kellele 
usaldatakse teatavad ühenduse progra mmide juhtimisega seotud ülesanded, 24 usaldanud25 Tervise- 
ja Tarbijaküsim uste Rakendus ametile ühenduse tarbijapolii tika tegevusprogram mi 2007–2013 
juhtimise ülesanded. Kom isjon võib seega otsustada teha Terv ise- ja T arbijaküsimuste 
Rakendusametile ülesandeks ka juhtida tarbijapoliitika programmi aastateks 2014–2020. 

Eelarve täitm ine ühiselt  rahvusvaheliste organisatsioon idega: kav andatud to etama OECD 
tooteohutuse kooskõlastamise töörühma. 

                                                 
23 Määratletud finantsmääruse artiklis 185. 
24 ELT L 11, 16.11.2003, lk 1. 
25 Komisjoni 9. septembri 2008. aasta otsus K(2008) 4943. 
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2. HALDUSMEETMED  

2.1. Järelevalve ja aruandluse eeskirjad  

Täpsustage tingimused ja sagedus. 

Programmiga on ette nähtud, et  kom isjon teavitab liikm esriikide kom iteed programmi  
rakendamisel võetud meetmetest. 

Programmiga on ette nähtud, et hiljem alt 2018. aasta keskpaigas koostab kom isjon 
hindamisaruande kõigi meetmete eesmärkide saavutamise, ressursside kasutamise tõhususe 
ja nende Euroopa lisaväärtuse kohta, pidade s silmas otsust nende m eetmete uuendamise, 
muutmise või peatamise kohta. 

Lisaks tuleks hinnata tarbijakaitseprogra mmi pikaajalis t m õju ja selle tule muste 
jätkusuutlikkust, et s ellest lähtu valt te ha otsus edaspidise programm i võim aliku 
uuendamise, muutmise või peatamise kohta. 

Praeguse (2007.–2013. aasta) programm i järelhi ndamisest, m is peaks valm ima enne 
2015. aasta lõppu, peaks sam uti saam a kasu likku teavet 2014.–2020. aasta programmi 
rakendamiseks. 

2.2. Haldus- ja kontrollisüsteemid  

2.2.1. Tuvastatud ohud  

Eelarve täitmine hõlmab teenuste hankelepingute sõlmimist ning toetuste eraldamist. 

Toetusi antakse toetustegevuseks peam iselt liikmesriikide am etiasutustele ja av alik-
õiguslikele asutustele n ing m ittetulundusühendustele, kelle liikm esriigid on ametiss e 
määranud ja keda nad kaasrahastavad. Toetatav a projekti täitmise ajavahemik on tavaliselt 
üks kuni kaks aastat. T oetuslepingute iga-aastane arv on piiratud ning hõlm ab ligikaudu 
13 miljoni euro suurust aastaeelarvet. 

Teenuste hankelepingud sõlmitakse eelkõige uuringuteks, andmekogumiseks, hindamiseks, 
koolituseks, teabekampaaniateks, IT- ja komm unikatsiooniteenusteks, arvutisüsteemide ja 
andmebaaside halduseks jm s. Töövõtjateks on peam iselt instituudid, laborid, 
konsultatsioonifirmad ja teised eraõigusliku d ettevõ tjad, m illest paljud on väik esed ja 
keskmise suurusega ettevõtjad. Lepingute aa stane keskm ine eelarve on hinnanguliselt  
12 miljonit eurot, üksiklepingute hinnanguline arv on praegu ligikaudu 25 aasta kohta. 

Peamised ohud on järgmised: 

• valitud pro jektide halb  kvalitee t ja pro jekti halb tehniline rak endamine, mille 
tagajärjel väheneb projekti m õju; puuduliku valikum enetluse tõttu ei ole 
eksperditeadmisi või on järelevalve ebapiisav; 

• eraldatud rahalis te vahendite ebatõhus või  mittetulus kasutamine, nii to etuste puhul  
(tegelike ab ikõlblike k ulude hüvitam ise keerukus, m illele lisaks on  abikõlblike 
kulude kontrollimise võimalused dokumentide põhjal piiratud) kui ka hangete puhu l 
(mõnikord on nõutavad eriteadm ised vähestel ettevõtjatel, m istõttu ei ole võim alik 
piisavalt võrrelda pakkumishindu); 
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• oht kom isjoni m ainele, juhul kui avasta takse pettus või kuritegevus; kolm andate 
isikute sisekontrollisüsteem id tagavad üksne s osalise kindluse, tingituna suhtelisel t 
arvukatest eripalgelistest töövõtjatest ja abisaaja test, kellel kõigil on om a 
kontrollisüsteemid, mis on tihtipeale küllaltki väikesed. 

2.2.2. Ettenähtud kontrollimeetod(id)  

Eelarve täitm ine on otsene ts entraliseeritud, kuigi progra mmi eelarve täitm ise osad 
ülesanded võidakse delegeerida praegusele Tervise- ja Tarbijaküsimuste Rakendusametile. 
Kõnealune am et võtab kasutusele  om a siseko ntrollisüsteemi, se da kontrollib terv ise- ja 
tarbijaküsimuste peadirektoraat ning auditeerivad komisjoni ja kontrollikoja siseaudiitorid. 

Tervise- ja tarbijakü simuste peadirek toraat ning Tervise - ja  Tarbijakü simuste 
Rakendusamet kehtestavad eespool esitatud ohtude vastu kaitsm iseks sisem enetlused. 
Sisemenetlused on täielikult kooskõlas fi nantsmäärusega ning nende puhul võetakse 
arvesse kulude ja tuludega seot ud asjaolusid. T ervise- ja tarb ijaküsimuste pead irektoraat 
uurib jätku valt juhtimise p arandamise ja  lihtsustam ise suurendam ise võimalusi. 
Kontrolliraamistiku põhiomadused on järgmised. 

• Projektide valikumenetluse omadused: iga konkursi-/pakkum iskutse põhineb iga-
aastasel tö öprogrammil, m ille o n vastu v õtnud komisjon. Iga konkursi-
/pakkumiskutse puhul avaldatakse väljaa rvamiskriteeriumid, kvalifitseerim ise 
tingimused ja pakkum uste hindamise kriteeriumid. Hindamiskomisjon hindab nende 
kriteeriumide põhjal igat pakkum ist, pöörates tähelepanu sõltum atuse, läbipaistvuse, 
proportsionaalsuse, võrdse kohtlemise põhimõttele ja diskrimineerimiskeelule.  

• Väline teabevahetusstrateegia: tervise- ja ta rbijaküsimuste pead irektoraadil o n 
hästi aren enud teab evahetusstrateegia, m ille abil püütakse tagada, et 
töövõtjad/abisaajad saaksid täielikult ar u lepingulistest nõuete st ja sätetest. 
Kasutatakse järgmiseid vahendeid: EUROPA programmi veebisait, teabekohtumised 
abisaajate/töövõtjatega; laiaulatuslikud juhtnöörid, rubriik „kordum a kippuvad 
küsimused” ning kasutajatugi. 

• Kontrollid enne projektide rakendamist ja rakendamise ajal: 

– tervise- ja  tarbijaküsimuste peadirek toraat n ing Tervise - ja Tarbijaküsim uste 
Rakendusamet kasutavad toetuslepingute ja t eenuste hankelepingute näidiseid, m ida 
on soovitanud kom isjon. Nendega on ette näht ud erinevad kontrollim isviisid, nagu 
auditeerimistunnistused, finantstag atised, koh apealsed auditid n ing Euroopa 
Pettustevastase Am eti (OLAF) kontrollid. Kulude abikõlblikkust reguleerivaid 
eeskirju lihtsustatakse, kasuta des näiteks ühekordset summat  piiratud arvu 
kulukategooriate puhul. See aitab ka kontroll i ja järelevalvet parem ini koondada. 
Partnerluslepingute sisseseadmine parandab eeldatavalt töö suhteid abisaajatega ning 
süvendab arusaamist abikõlblikkuse eeskirjadest. 

– Kõik tööta jad a llkirjastavad h ea hal dustava eeskirja. Valikum enetluse või 
toetuslepingute ja teenuste hankelepingutega seotud töötajad allkirjastavad ka huvide 
konflikti puudum ise deklaratsi ooni. Töötajaid koolitatak se korrapäraselt ning nad 
kasutavad parimate tavade vahetamiseks võrgustikke. 
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– Projekti tehnilist rakendamist kontrollitakse korrapäraselt töövõtja tehnilise 
edasijõudmise aruannete põhjal ning lisaks on üksikjuhtumite kaupa ette nähtud 
kohtumised töövõtjaga ning kohapealsed kontrollkäigud.
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– Nii tervise- ja tarb ijaküsimuste peadirektoraadi kui ka Tervise- ja Tarb ijaküsimuste 
Rakendusameti finantstoim inguid toetavad komisjoni IT-vahendid ning ülesannete 
lahususe tase on kõrge: kõiki lepingute/to etuslepingutega seotud finantstehinguid 
kontrollivad kaks sõltum atut isikut, enne kui  need allkirjastab m eetme eest vastutav 
eelarvevahendite käsutaja. Tegevuse alga tamise ja kontrollim isega tegelev ad 
vastavate p oliitikavaldkondade persona li eri liikm ed. Makseid tehakse m itme 
eelnevalt kindlaks m ääratud tõendava dokumendi põhjal, nagu heaks kiidetud 
tehnilised aruanded, kontrollitud kulutaotlused ja arved. Keskne finantsüksus teostab  
tehingute valim i puhul teise tasandi dokum endipõhise eelkontrolli. Üksikjuhtum ite 
kaupa võidakse enne lõpliku m akse tege mist teostada ka eelnev kohapealne 
finantskontroll. 

• Kontrollid projekti lõpus: terv ise- ja  ta rbijaküsimuste pead irektoraadil n ing 
Tervise- ja Tarbijaküsimuste Rakendusametil on mõlemal keskne auditi töörühm, kes 
kontrollib kulutaotluste abikõlblikkus t kohapeal. Nende kontrollide eesm ärk on 
ennetada, avastada ja parandada finantst ehingutega seaduslikkuse ja korrapärasusega 
seotud olulisi vigu. Kontrolli suure m õju saavutam iseks nähakse töövõtjate 
auditeerimiseks valim isel e tte a) ühendada riskipõhine valimine juhuvalikuga ja b) 
pöörata kohapealsete audit ite ajal võim aluse korral tähelepanu tegevuslikele  
aspektidele. 

Kontrollidega seotud kulu ja neist saadav kasu: programmi juhtim is- ja  
kontrollisüsteemid on välja töötatud varase matest kogem ustest lähtudes: viim ase kolm e 
aasta jooksul on kehtestatud si sekontrollisüsteem taganud keskmise jääkveamäära alla 2% 
ning finantsm ääruses kehtestatud toetuste ja  h angete eesk irjade jä rgimise. Need on nii 
eelmise kui ka uue tarbijakaitseprogrammi kaks peamist kontrollialast eesmärki. 

Kuna uue programm i põhijooned ei erine olulis elt varasema programmi om adest, ollakse 
seisukohal, et programmi rakendamisega seotud riskid jäävad suhteliselt stabiilseks. Seega 
kavatsetakse kehtestatud juhtimis- ja kontrollimeetmetega jätkata; siiski võetakse niipea ja 
niivõrd, kui võim alik, kasutusele täiendavad lihtsustused, m is võivad saada võim alikuks 
uue finants määruse alu sel. 197,2 m iljoni euro  suuruste rahalis te vah endite puhu l, m ida 
hallatakse ajavahem ikul 2014–2020, ulatuvad finantsselgituses (punkt 3.2.1) m ärgitud 
halduskulud 12,5 m iljoni euron i; s eega on h alduskulude ja hallatavate res sursside suhe 
umbes 6,4%, mida tuleks vaadelda sellise pol iitikavaldkonna kontekstis, mis ei ole niivõrd 
kulutamisele orienteeritud kui mõned teised ELi poliitikavaldkonnad.  

Tänu toetuste ja riigihangete, riskipõhiste eel- ja järelkontrollide ning dokumendipõhiste ja 
kohapealsete auditite kombinatsioonile saavad kontrollialased eesmärgid täidetud mõistlike 
kuludega. Kasu, nim elt 2% keskm ise jääkveam äära saavutam ist ja finantsm ääruse sätete 
järgimist, hinnatak se piisav alt oluliseks,  et see õigustaks valitud juh timis- ja  
kontrollimeetmeid. 

2.3. Pettuse ja eeskirjade eiramise ärahoidmise meetmed  

Täpsustage rakendatavad või kavandatud ennetus- ja kaitsemeetmed 
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Lisaks kõikide regulatiivsete kontro llimehhanismide rakendam isele kujundab terv ise- ja 
tarbijaküsimuste pead irektoraat välja  pettusevastase võitluse strateeg ia, mis vastab uuele, 
24. juunil 2011 vastu võetud kom isjoni pettuse vastase võitluse stra teegiale, m uu hulgas 
tagamaks, et tema pettusevastase võitlusega seotud sisekontrollimeetmed oleksid täielikult 
kooskõlas eelnimetatud komisjoni strateegiaga ja et pettuseriski ohjam ine oleks suunatud 
pettuseriski valdkondade ja sobivate reagee rimisviiside kindlakstegem isele. Vajaduse  
korral m oodustatakse võrgustikud ja võetakse kasutusele piisavad IT-vahendid, et 
analüüsida tarbijakaitseprogrammiga seotud pettusejuhtumeid. Eelkõige kehtestatakse rida 
meetmeid, näiteks järgmised:  

• tarbijakaitseprogrammi rake ndamisest tulenevates otsustes, kokkulepetes ja 
lepingutes antakse kom isjonile, sealhulgas OLAFile ja kontrolli kojale, sõnaselgelt 
pädevus teostada auditeid, kohapealseid kontrolle ja inspekteerimisi; 

• konkursi/pakkumiskutse hindam ise etapis ko ntrollitakse taotlejaid ja pakkujaid 
avaldatud väljaarvamiskriteeriumide põhjal, tuginedes deklaratsioonidele ja varajase 
hoiatamise süsteemile; 

• abikõlblikke kulusid reguleerivaid eeskir ju lihtsustatakse kooskõlas finantsm ääruse 
sätetega; 

• kõiki lepingute haldamisega seotud töötajaid ning abisaajate deklaratsioone kohapeal 
kontrollivaid audiito reid ja kontrolöre koolitatakse ko rrapäraselt pettus e ja 
rikkumistega seotud küsimustes. 
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3. ETTEPANEKU/ALGATUSE HINNANGULINE FINANTSMÕJU  

3.1. Mitmeaastase finantsraamistiku rubriigid ja kulude eelarveread, millele mõju 
avaldub  

• Olemasolevad eelarveread  

Järjestage m itmeaastase finantsraam istiku rubriik ide ja iga rubriigi sees eelarveridad e 
kaupa 

Eelarverida Assigneerin
gute liik Rahaline osalus  

Mitme-
aastase 
finants-

raamistiku 
rubriik 

Nr  
[Nimetus………………………...……….] 

Liigendatu
d/liigendam

ata 
(26) 

EFTA27 
riigid 

Kandidaat-
riigid28 

Kolmand
ad riigid 

Rahaline osalus 
finantsmääruse 

artikli 18 lõike 1 
punkti aa 

tähenduses  

3 
17 01 04 03 

Halduskulud 20 14.–2020. a asta 
tarbijakaitseprogrammi toetuseks 

Liigendat
ud/liigend

amata 
JAH/EI JAH/EI JAH /EI JAH/EI 

3 
17 01 04 30 

Tervise- j a Tarbijaküsimuste Rak endusamet 
(EAHC) 

Liigendat
ud/liigend

amata 
JAH/EI JAH/EI JAH /EI JAH/EI 

• Uued eelarveread, mille loomist taotletakse  

Järjestage mitmeaastase finantsraamistiku rubriikide ja iga rubriigi sees eelarveridade kaupa 

Eelarverida Assigneerin
gute liik Rahaline osalus  

Mitme-
aastase 
finants-

raamistiku 
rubriik 

Nr  
[Nimetus……………………………………..] 

Liigendatu
d/liigendam

ata 
EFTA 
riigid 

Kandidaatri
igid 

Kolmand
ad riigid 

Rahaline osalus 
finantsmääruse 

artikli 18 lõike 1 
punkti aa 

tähenduses  

3 17 02  0 6
2014.–2020. aasta tarbijakaitseprogramm 

Liigendat
ud/liigend

amata 
JAH/EI JAH/EI JAH/EI JAH/EI 

                                                 
26 Liigendatud assigneeringud / liigendamata assigneeringud. 
27 EFTA: Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsioon.  
28 Kandidaatriigid ja vajaduse korral Lääne-Balkani potentsiaalsed kandidaatriigid. 
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3.2. Hinnanguline mõju kuludele  

3.2.1. Üldine hinnanguline mõju kuludele  

miljonites eurodes (kolm kohta pärast koma) 

Mitmeaastase finantsraamistiku rubriik  3 Julgeolek ja kodakondsus 
 

Aasta Aasta Aasta Aasta Aasta Aasta Aasta 

DG: SANCO 

    

2014 2015 2 016 2 017 2018 2019 2020[1] KOKKU 

Ÿ Tegevusassigneeringud                  

Kulu-
kohustused -1 23,347 24,111 2 4,652 25,204 25,767 26,341 26,928 176,350 17 02 06 

Tarbijakaitseprogramm 2014–
2020 Maksed -2 6,819 14,336 2 4,126 24,668 25,220 25,783 55,400 176,350 

Haldusassigneeringud, mida rahastatakse 

eriprogrammide vahenditest                 

    

  

17 01 04 [1]  -3 2,950 2,950 2, 950 2,950 2,950 2,950 2,950 20,650 

Tervise- ja tarbijaküsimuste 
peadirektoraadi  

Kulu-
kohustused =1+3 26,297 27,061 2 7,602 28,154 28,717 29,291 29,878 197,000 

assigneeringud KOKKU Maksed =2+3 9,769 17,286 2 7,076 27,618 28,170 28,733 58,350 197,000 

 

 Tegev usassigneeringud 
Kulu-
kohustused -4 23,347 24,111 2 4,652 25,204 2 5,767 26,341 26,928 176,350 
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KOKKU  Maksed -5 6,819 14,336 2 4,126 24,668 2 5,220 25,783 55,400 176,350 

 Eriprogra mmide vahe nditest ra hastatavad 
haldusassigneeringud KOKKU  -6 2,950 2,950 2, 950 2,950 2,950 2,950 2,950 20,650 

Mitmeaastase finantsraamistiku  

RUBRIIGI 3 
Kulu-
ohustused = 4+ 6 

26,297 27,061 2 7,602 28,154 2 8,717 29,291 29,878 197,000 

assigneeringud KOKKU Maksed = 5+ 6 9,769 17,286 2 7,076 27,618 2 8,170 28,733 58,350 197,000 

 

[1] Komisjon võib aastate 2014–2020 tarbijakaitseprogrammi juhtimiseks vajalikud rakendusülesanded usaldada rakendusametile. Summasid ja arvestusi korrigeeritakse vajaduse 
korral sõltuvalt ettenähtud hajutamise tulemustest. 

Juhul kui ettepanek/algatus mõjutab mitut rubriiki: EI KOHALDATA 
Kulukohustused (4)         

 Tegevusassigneeringud KOKKU  
Maksed (5)         

 Eripro grammide va henditest rah astatavad 
haldusassigneeringud KOKKU  (6)         

Kulukohustused =4+ 6         Mitmeaastase finantsraamistiku  
rubriikide 1–4 

assigneeringud KOKKU 
(võrdlussumma) 

Maksed =5+ 6         
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Mitmeaastase finantsraamistiku rubriik  5 Halduskulud 

miljonites eurodes (kolm kohta pärast koma) 

   Aasta 
2014 

Aasta 
2015 

Aasta 
2016 

Aasta 
2017 

Aasta 
2018 

Aasta 
2019 

Aasta 
2020 KOKKU 

Tervise- ja tarbijaküsimuste 
peadirektoraat – tarbijapoliitika 

 Personalikulud [2] 1,146 1, 169 1,192 1, 216 1, 240 1,265 1, 291 8,520 

 Muud halduskulud [2] 0,228 0, 233 0,237 0, 242 0, 247 0,252 0, 257 1,695 

KOKKU  Assigneeringud  1,374 1, 401 1,430 1, 458 1, 487 1,517 1, 547 10,215 

 

Mitmeaastase finantsraamistiku 
RUBRIIGI 5 assigneeringud KOKKU  

(Kulukohustuste 
kogusumma = maksete 
kogusumma) 

1,374 1, 401 1,430 1, 458 1, 487 1,517 1, 547 10,215 

miljonites eurodes (kolm kohta pärast koma) 

Aasta Aasta Aasta Aasta Aasta Aasta Aasta 

 

   

2014 2 015 2 016 2017 2018 2019 2020 KOKKU

Mitmeaastase finantsraamistiku 

rubriikide 1–5 Kulukohustused 27,671 28,463 29,031 2 9,612 30,205 3 0,808 31,425 207,215 

assigneeringud KOKKU  Maksed 11,143 18,687 28,505 2 9,076 29,657 3 0,250 59,897 207,215 

[2] Komisjon võib aastate 2014–2020 tarbijakaitseprogrammi juhtimiseks vajalikud rakendusülesanded usaldada rakendusametile. Summasid ja arvest usi korrigeeritakse vajaduse 
korral sõltuvalt ettenähtud hajutamise tulemustest. 
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3.2.2. Hinnanguline mõju tegevusassigneeringutele 

–  Ettepanek/algatus ei hõlma tegevusassigneeringute kasutamist  

–  Ettepanek/algatus hõlmab tegevusassigneeringute kasutamist, mis toimub järgmiselt: 

Kulukohustuste assigneeringud miljonites eurodes (kolm kohta pärast koma) 

    Aasta 2014 Aasta 2015 Aasta 2016 Aasta 2017 Aasta 2018 Aasta 2019 Aasta 2020 KOKKU 

VÄLJUNDID 

  Eesmärgid 
ja väljundid 

Väljundi liik 

Väljundi 
keskmin
e kulu 

V
äl

ju
nd

ite
 a

rv
 

Kulu  
V

äl
ju

nd
ite

 a
rv

 
Kulu  

V
äl

ju
nd

ite
 a

rv
 

Kulu  

V
äl

ju
nd

ite
 a

rv
 

Kulu  

V
äl

ju
nd

ite
 a

rv
 

Kulu  

V
äl

ju
nd

ite
 a

rv
 

Kulu  

V
äl

ju
nd

ite
 a

rv
 

Kulu  

Väljundit
e arv 
kokku 

Kulud 
kokku 

ERIEESMÄRK nr 1. Tugevdada ja suurendada tooteohutust tõhusa turujärelevalve abil.     

- Väljund 
teaduslikud 
nõuanded 0,417 1 0,393 1 0,400 1 0,409 1 0,417 1 0,425 1 0,434 1 0,442 7 2,919 

- Väljund 

turujärelevalv
e- ja 
täitemeetmed 0,564 7 3,343 7 3,707 7 3,840 7 3,976 7 4,115 7 4,256 7 4,400 49 27,637 

- Väljund 

kosmeetikatoo
dete 
andmebaas 0,620 2 1,167 2 1,191 2 1,214 2 1,239 2 1,264 2 1,289 2 1,315 14 8,678 

Erieesmärk nr 1 kokku 10 4,903 10 5,298 10 5,463 10 5,631 10 5,803 10 5,978 10 6,157 70 39,234 
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ERIEESMÄRK nr 2. Parandada tarbijate juurdepääsu kasulikule teabele ning tõhustada tarbijate harimist, arendades 
sealhulgas tõendavate andmete baasi ja toetades usaldusväärseid vahendajaid, nagu näiteks tarbijaorganisatsioonid.     

- Väljund tõendusbaas 1,089 3 3,078 3 3,139 3 3,202 3 3,266 3 3,331 3 3,398 3 3,466 21 22,879 

- Väljund 

toetus 
tarbijaorgani
satsioonidele 0,808 3 2,282 3 2,327 3 2,374 3 2,421 3 2,470 3 2,519 3 2,569 21 16,962 

- Väljund 
tarbijate 
teavitamine 0,290 7 1,910 7 1,948 7 1,987 7 2,027 7 2,068 7 2,109 7 2,151 49 14,201 

- Väljund 
tarbijate 
harimine 0,789 2 1,486 2 1,515 2 1,546 2 1,577 2 1,608 2 1,640 2 1,673 14 11,045 

Erieesmärk nr 2 kokku 15 8,755 15 8,930 15 9,109 15 9,291 15 9,477 15 9,666 15 9,860 105 65,087 

ERIEESMÄRK nr 3. Tugevdada ja tõhustada tarbijaõigusi ning kaebuste tulemuslikku lahendamist     

- Väljund 

õigusaktide 
ettevalmista
mine 0,394 5 1,857 5 1,894 5 1,932 5 1,971 5 2,010 5 2,050 5 2,091 35 13,806 

- Väljund 

alternatiivset
e vaidluse 
lahendamise 
mehhanismid
e 
kooskõlasta
mine ja 
järelevalve 0,310 2 0,584 2 0,595 2 0,607 2 0,619 2 0,632 2 0,644 2 0,657 14 4,339 

Erieesmärk nr 3 kokku 7 2,441 7 2,490 7 2,539 7 2,590 7 2,642 7 2,695 7 2,749 49 18,145 
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ERIEESMÄRK nr 4. Parandada tarbijaõiguste jõustamist     

- Väljund 

täitemeetmet
e 
kooskõlasta
mine 0,239 4 0,902 4 0,920 4 0,938 4 0,957 4 0,976 4 0,996 4 1,016 28 6,706 

- Väljund 

Euroopa 
tarbijakeskus
te toetamine 3,370 2 6,346 2 6,473 2 6,602 2 6,734 2 6,869 2 7,007 2 7,147 14 47,178 

Erieesmärk nr 4 kokku 6 7,248 6 7,393 6 7,541 6 7,692 6 7,846 6 8,002 6 8,162 42 53,884 

KULUD KOKKU 38 23,347 38 24,111 38 24,652 38 25,204 38 25,767 38 26,341 38 26,928 266 176,350 
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3.2.3. Hinnanguline mõju haldusassigneeringutele 

3.2.3.1. Ülevaade  

–  Ettepanek/algatus ei hõlma haldusassigneeringute kasutamist  

–  Ettepanek/algatus hõlm ab haldusassi gneeringute kasutamist, m is toim ub 
järgmiselt: 

miljonites eurodes (kolm kohta pärast koma) 

 Aasta 
2014 

Aasta 
2015 

Aasta 
2016 

Aasta 
2017 

Aasta 
2018 

Aasta 
2019 

Aasta 
2020 KOKKU 

 

Mitmeaastase 
finantsraamistiku 

RUBRIIK 5 
        

Personalikulud  1,146 1, 169 1, 192 1, 216 1, 240 1, 265 1, 291 8,520 

Muud halduskulud  0,228 0, 233 0, 237 0, 242 0, 247 0, 252 0, 257 1,695 

Mitmeaastase 
finantsraamistiku 
RUBRIIK 5 kokku  1,374 1, 401 1, 430 1, 458 1, 487 1, 517 1, 547 10,215 

 

Mitmeaastase 
finantsraamistiku 

RUBRIIGIST 5 välja 
jäävad kulud29  

EI KOHALDATA

Personalikulud          

Muud halduskulud         

Mitmeaastase 
finantsraamistiku 

RUBRIIGIST 5 välja 
jäävad kulud kokku  

        

 

KOKKU 1,374 1, 401 1, 430 1, 458 1, 487 1, 517 1, 547 10,215

Eespool nimetatud arve ja eelarveridu kohanda takse vajaduse korral vastavalt kavandatavale 
hajutamisprotsessile. 

                                                 
29 Tehniline j a/või h aldusabi ning ELi programmide j a/või m eetmete rak endamiseks antav a to etusega 

seotud kulud (endised B..A read), otsene teadustegevus, kaudne teadustegevus. 
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3.2.3.2. Hinnanguline personalivajadus  

–  Ettepanek/algatus ei hõlma personali kasutamist  

–  Ettepanek/algatus hõlmab personali kasutamist, mis toimub järgmiselt: 

hinnanguline väärtus täisarvuna (või maksimaalselt ühe kohaga pärast koma) 

 Aasta 
2014 

Aasta 
2015 

Aasta 
2016 

Aasta 
2017 

Aasta 
2018 

Aasta 
2019 

Aasta 
2020 

 Ametikohtade loeteluga ette nähtud ametikohad (ametnikud ja ajutised töötajad) 
17 01 01 01 (komisjoni peakorteris ja 
esindustes) 6 6 6 6 6 6 6 

XX 01 01 02 (delegatsioonides)        

XX 01 05 01 (kaudne teadustegevus)        

10 01 05 01 (otsene teadustegevus)        
 Koosseisuväline personal (täistööajale taandatud töötajad)30 
17 01 02 01 (üldvahenditest rahastatavad CA, 
INT ja SNE) 6 6 6 6 6 6 6 

XX 01 02 02 (CA, INT, JED, LA ja SNE 
delegatsioonides)        

- peakorteris32        
XX 01 04 yy31 

- delegatsioonides         

XX 01 05 02 (CA, INT ja SNE kaudse 
teadustegevuse valdkonnas)        

10 01 05 02 (CA, INT ja SNE otsese 
teadustegevuse valdkonnas)        

Muud eelarveread (täpsustage)        

KOKKU 12 12 12 12 12 12 12 

Personalivajadused kaeta kse juba meedet hald avate peadirek toraadi töötajatega ja/või 
töötajate ümberpaigutamise teel  peadirektoraadisiseselt. Vajaduse korral võidakse personali  
täiendada me edet haldavale peadirektoraadile  iga-aa stase vahendite eralda mise menetluse  
käigus, arv estades olemasolevate eelarvep iirangutega. L oomulikult korrigeeritakse 
summasid ja arvestusi sõltuvalt ettenähtud hajutamise tulemustest. 

Ülesannete kirjeldus: 

Ametnikud ja ajutised töötajad Kooskõlastada, kavandada ja kor raldada iga-aastaste tööpr ogrammide vastuvõtm ise menetlust 
(rahastamisotsused), sealhulgas liikmesriikide komiteega konsulteerimine. 

Finantsmajandusliku tegevuse planeerimise j a täit mise j ärelkontroll j a seire kooskõlas kehtivat e 
eelarve- ja finantseeskirjadega; aidata kaasa tegevusaruannete valmimisele. 
Valmistada ette ja hooldada teabevahendeid; anda teavet sise- ja välisauditiks. 
Kehtestada maksed, kulu kohustused ja hanke-/toet usedokumendid nin g neid k ontrollida; tagada nende  

                                                 
30 CA – lepingulised töötajad; INT – r enditööjõud ( „intérimaire"); JED  –  n oored e ksperdid 

delegatsioonides; LA – kohalikud töötajad; SNE – riikide lähetatud eksperdid.  
31 Tegevusassigneeringutest rahastatavate koosseisuväliste töötajate ül empiiri ar vestades (e ndised B .A 

read). 
32 Peamiselt struktuurifondid, Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond ja Euroopa Kalandusfond. 
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vastavus lepingutingimustele ning finantseeskirjadele ja -määrustele. 
Tagada finantstehingute nõuetekohane arvepidamine. 

Jälgida maksete tähtaegu koosk õlas finantsmääruse ja eeskirjadega ning üksikute finantsdokumentide 
töövoogu. 

Valmistada ette ja koolitada väliseid organisatsioone konkursikutsete taotluste esitamise osas. 

Edastada vastavat teavet töövõtjatele ja toetusesaajatele kogu projekti kestuse ajal. 

Kuulutada välja, hallata ja jälgida konkursi-/pakkumiskutseid; hinnata projekte ja teha valik. 

Kontrollida projektide rakendam ist ning proj ektijuhtide ja partne rite tulemus likkust, lepingulist e 
kohustuste järelevalve. 

Jälgida maksete tähtaegu koos kõlas finants määruse ja eeskir jadega ning üksi kute fi nantsdokumentide 
töövoogu. 

Kontrollida, et täidetakse finant smäärust, rake nduseeskirju, eela rve täit mise s isekorraeeskirju, 
alusakti, rahastamisotsuseid ja muid seonduvaid eeskirju ning eelarvesätteid finantstehingute puhul. 

Kontrollida toetuslepingut / lepingut valitud abisaajaga / töövõtjaga ning selle selgitust. 

Kontrollida, et metoodikat,  sealhulgas toetuskõl blikkuskriteeriume, kvalifitseerimi se tingimusi j a 
pakkumuste hin damise kriteeriu me on valikum enetluses kohaldatud nõuetekoha selt ning et 
valikumenetlus on toimunud kooskõlas nende eeskirjadega. 

Kontrollida kulukohustustega seotud protsesside õigsust. 

Koosseisuvälised töötajad Valmistada ette ja hooldada teabevahendeid; anda teavet sise- ja välisauditiks. 

Kehtestada maksed, kulukohustused ja hanke-/toetusedokumendid ning neid kontrollida; tagada nende 
vastavus lepingutingimustele ning finantseeskirjadele ja -määrustele. 

Tagada finantstehingute nõuetekohane arvepidamine. 

Jälgida maksete tähtaegu koosk õlas finantsmääruse ja eeskirjadega ning üksikute finantsdokumentide 
töövoogu. 

Valmistada ette ja koolitada väliseid organisatsioone konkursikutsete taotluste esitamise osas. 

Edastada vastavat teavet töövõtjatele ja toetusesaajatele kogu projekti kestuse ajal. 

Kuulutada välja, hallata ja jälgida konkursi-/pakkumiskutseid; hinnata projekte ja teha valik. 

Kontrollida projektide rakendam ist ning proj ektijuhtide ja partne rite tulemus likkust, lepingulist e 
kohustuste järelevalve. 

Jälgida maksete tähtaegu koosk õlas finantsmääruse ja eeskirjadega ning üksikute finantsdokumentide 
töövoogu. 

Kontrollida, et täidetakse finant smäärust, rake nduseeskirju, eela rve täit mise s isekorraeeskirju, 
alusakti, rahastamisotsuseid ja muid seonduvaid eeskirju ning eelarvesätteid finantstehingute puhul. 

Kontrollida toetuslepingut / lepingut valitud abisaajaga / töövõtjaga ning selle selgitust. 

Kontrollida, et metoodikat,  sealhulgas toetuskõl blikkuskriteeriume, kvalifitseerimi se tingimusi j a 
pakkumuste hin damise kriteeriu me on valikum enetluses kohaldatud nõuetekoha selt ning et 
valikumenetlus on toimunud kooskõlas nende eeskirjadega. 

Kontrollida kulukohustustega seotud protsesside õigsust. 



 

ET 53   ET 

3.2.4. Kooskõla kehtiva mitmeaastase finantsraamistikuga  

–  Ettepanek/algatus on kooskõl as aastate 2014–2020 m itmeaastase 
finantsraamistikuga, nagu kom isjon on selle kavandanud om a 29. juuni 2011. aasta 
teatises KOM(2011)500. 

–  Ettepanekuga/algatusega kaasneb mitmeaastase finantsraamistiku asjakohase rubriigi 
ümberplaneerimine 

Selgitage ümberplaneerimist, osutades asjaomastele eelarveridadele ja summadele. 

EI KOHALDATA 

–  Ettepanekuga/algatusega seoses on vaja lik paindlikkusinstrumendi kohaldamine või 
mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamine33. 

Selgitage vajalikku toimingut, osutades asjaomastele rubriikidele, eelarveridadele ja summadele. 

EI KOHALDATA 

3.2.5. Kolmandate isikute rahaline osalus  

–  Ettepanek/algatus ei hõlma kolmandate isikute poolset kaasrahastamist  

–  Ettepanek/algatus hõlmab kaasrahastamist, mille hinnanguline summa on järgmine: 

assigneeringud miljonites eurodes (kolm kohta pärast koma) 

 Aasta 
2014 

Aasta 
2015 

Aasta 
2016 

Aasta 
2017 

Aasta 
2018 

Aasta 
2019 

Aasta 
2020 Kokku 

Täpsustage k aasrahastav 
asutus          

Kaasrahastatavad 
assigneeringud KOKKU          

 
 

                                                 
33 Vt institutsioonidevahelise kokkuleppe punktid 19 ja 24. 
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3.3. Hinnanguline mõju tuludele  

–  Ettepanekul/algatusel puudub finantsmõju tuludele. 

–  Ettepanekul/algatusel on järgmine finantsmõju: 

–  om avahenditele  

–  m itmesugustele tuludele  

miljonites eurodes (kolm kohta pärast koma) 

Ettepaneku/algatuse mõju34 

Tulude eelarverida: 
Jooksva aasta 

eelarves 
kättesaadavad 
assigneeringud 

Aasta 
2014 

Aasta 
2015 

Aasta 
2016 

Aasta 
2017 

Aasta 
2018 

Aasta 
2019 

Aasta 
2020 

Artikkel ………….         

Mitmesuguste sihtotstarbeliste tulude puhul täpsustage, milliseid kulude eelarveridasid ettepanek mõjutab. 

EI KOHALDATA 

Täpsustage tuludele avalduva mõju arvutusmeetod. 

EI KOHALDATA 

                                                 
34 Traditsiooniliste o mavahendite (to llimaksud j a suhk rumaksud) korral peab m ärgitud olema n etosumma, s.t  

brutosumma pärast 25 % sissenõudmiskulude mahaarvamist. 


